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 وال نتدخل بشئون أحد في وجو أحد إال العدو السرائيميىنية: سالح المقاومة لن يرفع  3
خػلؿ خطبػة صػلة الجمعػة  غزة ػ أشرؼ الهور: قاؿ إسماعيؿ هنية رئيس الوزراء الفمسطيني فػي قطػاع غػزة

د إال سػػلح المواومػػة لػػف يرفػػ  فػػي وجػػه أحػػ‘ أففػػي أحػػد مسػػاجد مدينػػة رفػػ  الحدوديػػة مػػ  مصػػر فػػي رسػػالة 
وأشػار  عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية ألي مػف الػدوؿ العربيػة.عمى التأكيد أيضا  وجدد، ’العدو اإلسرائيمي

المواومػة هػي ‘، وقػاؿ ’لف تتوقؼ عف دعـ المواومػة فػي مواجهػة االحػتلؿ اإلسػرائيمي‘هنية إلى أف حكومته 
 ’.رصيدنا في مواجهة هذا العدو اإلسرائيمي وذخرنا في ذلؾ

كػػرت توػػارير أف هنيػػة أجػػرع بصػػحبة عػػدد مػػف قػػادة حمػػاس جولػػة عمػػى الحػػدود الجنوبيػػة لوطػػاع غػػزة مػػ  وذ
ودعا هنية خلؿ لوائه ضباط وأفراد األمف الوطني المنتشريف عمى الحدود  مصر، وتفود فيها منطوة األنفاؽ.

الحفػػاظ عمػػػى الػػى ضػػبط الػػنفس وعػػػدـ االحتكػػاؾ، وضػػرورة الحفػػػاظ عمػػى حيػػاتهـ مػػف الرصػػػاص الطػػائش، و 
 الحدود وتأمينها.
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تػػػدعـ أي خطػػوات تعػػػزز الػػتلحـ الػػػوطني الػػداخمي عمػػػى ‘وفػػي موضػػوع المصػػػالحة، قػػاؿ هنيػػػة إف حكومتػػه 
 ’. قاعدة التمسؾ بالثوابت الفمسطينية وعدـ التفريط بأي منها

 34/9/1031، القدس العربي، لندن
 

 تجاه أزمة مصربمواقف منصفة  سالميةالعربية وال بحر يطالب البرلمانات 1
طالب النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي أحمد بحر الجمعة البرلمانات العربية واإلسػلمية : صفا –غزة 

والجامعة العربية بإبداء مواقؼ منصفة ومسئولة بما يسهـ في حػؿ وتفكيػؾ األزمػة الراهنػة فػي مصػر، مشػيد ا 
 لمعزوؿ محمد مرسي. بدعوة البرلماف األوربي اإلفراج عف الرئيس المصري ا

وأعرب بحر فػي بيػاف وصػؿ "صػفا" نسػخة عنػه الجمعػة عػف توػديرل لموقػؼ البرلمػاف األوروبػي الػذي قػاؿ إنػه 
ػا لػـ نشػهد مثمػه مػف لػدف البرلمانػات العربيػة واإلسػلمية التػي  ا وأبػدع موقف ػا سياسػي ا مهم  "أثبت حضور ا واضح 

 صمتت عف عزؿ واعتواؿ الرئيس المصري المنتخب".
وأبدع بحر أسفه لموقؼ الجامعػة العربيػة الحػالي تجػال الوضػ  المصػري الػذي "أسػاء إليهػا كػؿ اإلسػاءة عمػى 
المستوييف السياسي واألخلقي"، معتبر ا أف الجامعة "تخمت عف دورها المسئوؿ تجال حؿ األزمػة عبػر الحػوار 

 ة ممكنة".ومن  إراقة الدماء مما يستوجب إعادة النظر في هذا الموقؼ بأقصى سرع
ولفػػت إلػػى أف البرلمانػػات العربيػػة واإلسػػلمية يمكػػف أف تفعػػؿ الكثيػػر لجهػػة الػػدف  باتجػػال رسػػـ تصػػورات لحػػؿ 
األزمة المصرية الداخمية عمى أساس توافوي عبر الضغط عمى حكوماتها لمعب أدوار سياسية تنسجـ م  قيـ 

ف وتعيػد األمػف واالسػتورار المفوػود لهػـ توطئػة الحؽ والعدالة والديموراطية وتحافظ عمى أرواح ودماء المصريي
 الستعادة دورها الرائد عمى مستوع األمة قاطبة.

 31/9/1031، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 "إسرائيل"مخّول بالتوقيع عمى اتفاق سالم نيائي مع  عباسقريع:  1
د قريػػ ، أف رئػػيس السػػمطة محمػػود صػػر ح عضػػو المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، أحمػػ: الناصػػرة

بػػػػراـ اتفػػػػاؽ سػػػػلـ نهػػػػائي، دوف الرجػػػػوع إلػػػػى الشػػػػعب  ؿ بالتفػػػػاوض مػػػػ  الجانػػػػب اإلسػػػػرائيمي واو عبػػػػاس مخػػػػو 
 الفمسطيني.

( بمناسبة مرور عوػديف عمػى اتفػاؽ 9|43وقاؿ قري  في تصريحات أدلى بها لإلذاعة العبرية، اليـو الجمعة )
لفمسػػطينية محمػػود عبػػاس توقيػػ  اتفػػاؽ سػػلـ مػػ  إسػػرائيؿ وتبنػػي قػػرارات "أوسػػمو"، "إف بإمكػػاف رئػػيس السػػمطة ا

ف لـ تحظ هذل الورارات بالشعبية"، كما قاؿ.  تاريخية، حتى واو
 34/9/1031، قدس برس

 
 "داخمية غزة": معبر بيت حانون تحول إلى مصيدة لممرضى بعد إغالق رفح 4

ر بيػػت حػػانوف "ايػػرز" الواقػػ  شػػماؿ قطػػاع غػػزة، أكػػدت وزارة الداخميػػة واألمػػف الػػوطني فػػي غػػزة أف معبػػ: غػػزة
تحػوؿ إلػػى مصػيدة العتوػػاؿ المػواطنيف الفمسػػطينييف الػراغبيف فػػي العػلج داخػػؿ المشػافي فػػي داخػؿ األراضػػي 

 .4919المحتمة عاـ 
واسػػػتنكرت وحػػػدة حوػػػوؽ اإلنسػػػاف بػػػالوزارة اعتوػػػاؿ االحػػػتلؿ لعشػػػرات المرضػػػى الفمسػػػطينييف الػػػذيف يتوجهػػػوف 

 ـ عبر معبر بيت حانوف "ايرز". 4919ة باتجال األراضي الفمسطينية المحتمة منذ عاـ لمعلج مف غز 
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وأوضحت في بياف لها، تموت "قدس برس" نسخة عنه أف المرضى الغزييف لجئوا  لمعبر بيت حانوف "بسػبب 
االحػتلؿ منعهـ مف السفر لمعلج عبر معبر رف  مف قبؿ الحكومة المصرية وتواطؤ السمطة في راـ اهلل م  

لجعؿ معبر بيت حانوف"ايرز" بديل عف معبػر رفػ  كػي يكػوف مصػيدة يسػتخدمها االحػتلؿ وأعوانػه العتوػاؿ 
ويشار إلى أف قوات االحتلؿ اعتومت مؤخر ا عدد ا مف الفمسطينييف أثناء سفرهـ عبر معبػر بيػت  المواطنيف".

 فر.حانوف او موابمة المخابرات االسرائيمية في المعبر لطمب الس
 31/9/1031، قدس برس

 
 اتفاق السالم الذي أخرج االحتالل السرائيمي من الشباك وأعاده من الباب "أوسمو"تقرير:  5

عنػدما توصػؿ الفمسػطينيوف واإلسػرائيميوف إلػى اتفػاؽ أوسػمو قبػؿ عشػريف عامػا ، كػاف : محمد يػونس -راـ اهلل 
آالؼ مستوطف. واليـو يبمػ  عػددهـ  401حوالى  77عدد المستوطنيف في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

 ألؼ مستوطف. 730حوالى 
وقبؿ عشريف عاما ، كانت مساحة المستوطنات موتصرة عمى مساحة البناء التي لـ تػزد عمػى واحػد فػي المئػة 

فػي المئػة مػف الضػفة  10مف الضفة الغربية، لكف السمطات اإلسرائيمية عممت بعد ذلؾ عمى تخصيص نحو 
 توطنات ومناطوها التطويرية والزراعية، إلى جانب معسكرات الجيش وحووؿ التدريب.لهذل المس

واليػػػوـ، يعػػػود المفاوضػػػوف الفمسػػػطينيوف فػػػي ذاكػػػرتهـ إلػػػى عشػػػريف عامػػػا  مضػػػت، ليكتشػػػفوا الخطػػػأ التػػػاريخي 
ري والتػاـ والجغرافي الكبير الذي وقعوا فيه، وهو قبوؿ التوصؿ إلى اتفػاؽ سػلـ انتوػالي لػـ يشػمؿ الوقػؼ الفػو 

 لمبناء االستيطاني.
فبينما كػاف الوفػد الفمسػطيني الرسػمي إلػى مػؤتمر مدريػد، فػي ذلػؾ الوقػت، يجػري مفاوضػات متعثػرة مػ  الوفػد 

، نظػػػرا  لرفضػػه الجمػػػوس إلػػػى «مفاوضػػات الكريػػػدور»اإلسػػرائيمي فػػػي العاصػػمة األميركيػػػة، أطمػػػؽ عميهػػا اسػػػـ 
« أبػو عػػلء»ف وفػػد منظمػة التحريػر برئاسػة أحمػػد قريػ  طاولػة المفاوضػات بسػبب عػػدـ وقػؼ االسػتيطاف، كػا

 يجري مفاوضات سرية م  وفد فمسطيني آخر في العاصمة النروجية أوسمو.
وأماـ تعثر مفاوضات واشنطف التي كاف المرحـو حيدر عبد الشافي يوود فيها الوفد الفمسطيني، فاجأ الوفداف 

اتفػػػاؽ »ألميركيػػػة، باتفػػػاؽ إعػػػلف المبػػػادئ الػػػذي حمػػػؿ اسػػػـ المتفاوضػػػاف فػػػي أوسػػػمو العػػػالـ، بمػػػا فيػػػه اإلدارة ا
والمفاجػػأة الصػػادمة لمفمسػػطينييف كانػػت أف وفػػد المنظمػػة وافػػؽ عمػػى التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ انتوػػالي مػػ  «. أوسػػمو

، ما أثار غضب عبد الشافي الذي رفض 77إسرائيؿ ال يتضمف وقؼ االستيطاف، وال االعتراؼ بحدود العاـ 
 وقي  االتفاؽ في حديوة الزهور في البيت األبيض.المشاركة في حفؿ ت

وسػػرعاف مػػا تبػػيف لويػػادة منظمػػة التحريػػر، التػػي عػػادت إلػػى الػػبلد، وأقامػػت السػػمطة الفمسػػطينية لمػػدة خمػػس 
سػػنوات، يصػػار خللهػػا إلػػى االتفػػاؽ عمػػى الحػػؿ النهػػائي، حجػػـ الخطػػأ الػػذي وقعػػت فيػػه، إذ واصػػمت إسػػرائيؿ 

الفمسػطينيوف إلػى إقامػة دولػتهـ عميهػا، مرسػمة إلػى كػؿ مػف األطػراؼ رسػالة ال  البناء فػي األرض التػي يتطمػ 
 لبس فيها، مفادها بأف اتفاؽ الحكـ الذاتي االنتوالي هو النهائي عمى نحو أو آخر.

ويووؿ الدكتور نبيؿ قسيس نائب رئيس الوفد الفمسػطيني إلػى مفاوضػات واشػنطف عػف فشػؿ تمػؾ المفاوضػات 
االستيطاف كاف شيء أساسي، وموقفنا كاف وقؼ كػؿ النشػاطات »ضات أوسمو السرية التي حمت محمها مفاو 

«. االسػتيطانية بشػكؿ كامػػؿ، وكػاف الػػرد اإلسػرائيمي هػػو إف هػذا المطمػػب يجحػؼ بمفاوضػػات الوضػ  النهػػائي
، 77خططهـ لسمب األرض كانت مفضوحة، رفضػوا فػي تمػؾ المفاوضػات االعتػراؼ بحػدود العػاـ »وأضاؼ 
 «.ترؾ ذلؾ إلى المفاوضات النهائيةوقالوا لن
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وظهػػرت أيضػػا  نوػػاط خلفيػػة أخػػرع، منهػػا مطالبػػة الوفػػد الفمسػػطيني الحصػػوؿ عمػػى الصػػلحيات كاممػػة فػػي 
مختمػػػػؼ الوطاعػػػػات مػػػػف خػػػػلؿ توسػػػػيمها فػػػػي رـز )صػػػػحة وتعمػػػػيـ ومواصػػػػلت واتصػػػػاالت وغيرهػػػػا(. لكػػػػف 

بالنسػػبة لنػػا »وقػػاؿ قسػػيس  ي اإلدارة المدنيػػة.اإلسػػرائيمييف تمسػػكوا بنوػػؿ الصػػلحيات وفػػؽ مػػا كانػػت موسػػمة فػػ
 «.كاف هذا خروجا  للحتلؿ مف الشباؾ، وعودته مف الباب

نمػا سػارعت فػي  ومنذ التوصؿ إلى اتفاؽ أوسمو، ليس فوط لـ تتوقؼ إسػرائيؿ عػف البنػاء فػي المسػتوطنات، واو
 تها في أي اتفاؽ سلـ آخر.خمؽ الحوائؽ اإلسرائيمية عمى األرض، بحيث يصعب، إف لـ يكف يستحيؿ إزال

عممت إسرائيؿ خػلؿ هػذيف العوػديف، لػيس فوػط عمػى »وقاؿ خميؿ التوفكجي رئيس قسـ الخرائط في الجمعية 
نما أيضا  عمى تووية جذورهـ في األرض الفمسطينية، عبر إقامة  زيادة أعداد المستوطنيف بصورة متسارعة، واو

 «.صناعة والميال والطاقة والسياحة وغيرهااالستثمارات الضخمة في قطاعات الزراعة وال
ويعتػػػرؼ كثيػػػر مػػػف السياسػػػييف الفمسػػػطينييف بالخطػػػأ التػػػاريخي الػػػذي وقػػػ  فيػػػه وفػػػدهـ فػػػي أوسػػػمو. وقػػػاؿ احػػػد 

السبب وراء هذا الخطأ التاريخي يكمف في أف منظمػة التحريػر »أعضاء وفد واشنطف، فضؿ عدـ ذكر اسمه 
ألولػى، وأف رئيسػها ياسػر عرفػات كػاف يبحػث عػف مػوط  قػدـ فػي كانت ضعيفة محاصرة بعد حرب الخميج ا

وهناؾ سبب ثاف يتعمؽ بجهؿ قادة المنظمػة فػي الخػارج لمواقػ  االسػتيطاني عمػى األرض، »وأضاؼ «. البلد
 «.لـ نكف نعمـ أف االستيطاف يبتم  البلد»وبعضهـ عبر عف ذلؾ علنية، عندما وصؿ إلى هنا، بالووؿ 

بأنه عنػدما أدرؾ نوايػا إسػرائيؿ بإطالػة أمػد المفاوضػات إلػى عوػود طويمػة، يجػري خللهػا ويووؿ رفاؽ عرفات 
لكػػف  .1000نهػػب األرض، وضػػمها، عمػػؿ عمػػى تهيئػػة األجػػواء الشػػعبية مػػف أجػػؿ انطػػلؽ االنتفاضػػة عػػاـ 

إسرائيؿ قمعت االنتفاضة، وفرضت المزيد مف الحوائؽ الجديدة عمى األرض، خصوصا  جدار الفصؿ، الػذي 
 يضـ حوالى عشرة في المئة مف الضفة الغربية، ويعزؿ الودس بصورة تامة عف باقي الضفة الغربية.

وجرت خلؿ السنوات العشريف الماضية محاوالت لمتوصؿ إلى اتفاؽ نهػائي، لكنهػا فشػمت بسػبب عػدـ وجػود 
فػػي السػػنوات األخيػػرة اتفػػاؽ فػػي المؤسسػػة السياسػػية اإلسػػرائيمية عميهػػا. وابتعػػدت فػػرص الحػػؿ السياسػػي كثيػػرا  

 جراء التحوؿ الذي شهدل المجتم  اإلسرائيمي نحو اليميف.
أما مدينة الودس الشرقية، التي يتطم  الفمسطينيوف إلى جعمها عاصمة لمدولة المستوبمية، فهي محاطة بطوؽ 
ر، مػػف المسػػتوطنات، يميػػه طػػوؽ آخػػر مكػػوف مػػف أحيػػاء يهوديػػة فػػي قمػػب األحيػػاء العربيػػة، مثػػؿ جبػػؿ المكبػػ

والشيخ جراح، وراس العمود، وسموف وغيرها، يميه طوؽ ثالػث فػي قمػب البمػدة الوديمػة التػي يعػيش فيهػا أربعػة 
ألػؼ  100آالؼ مستوطف يهودي. ويبم  عدد المستوطنيف اليهود في الودس الشرقية المحتمة اليػوـ اكثػر مػف 

 .ألفا   190مستوطف، وهو عدد قريب مف عدد سكانها الفمسطينييف البال  
ووجػد الفمسػػطينيوف انفسػهـ بعػػد عشػريف عامػػا  عمػى اتفػػاؽ أوسػمو أمػػاـ خيػاريف ال ثالػػث لهمػا: البوػػاء فػي حكػػـ 

فػي  70في المئة مف مساحة الضفة الغربية، وفوػداف  10ذاتي موس  عمى السكاف الذيف يعيشوف في حوالى 
يػد يوػـو عمػى مػنحهـ دولػة ذات المئة مف باقي مساحة الضفة لممسػتوطنيف، أو قبػوؿ حػؿ سياسػي انتوػالي جد

 مف الضفة الغربية دوف الودس. 70حدود موقتة عمى حوالى 
ويػرع صػاحب أوسػمو أحمػد قريػ  أف إسػرائيؿ وقعػت فػي خطػأ كبيػر ألنهػا قتمػت حػؿ الػدولتيف، مشػيرا  إلػى أف 

وال بعػػد  الفمسػػطينيوف لػػف يتخمػػوا عػػف حوػػوقهـ ال اليػػوـ»البػػديؿ لػػذلؾ سػػيكوف حػػؿ الدولػػة الواحػػدة. وأضػػاؼ: 
ويػػرع قريػػ  أف اإلجػػراءات اإلسػػرائيمية فػػي الوػػدس والراميػػة إلػػى جعمهػػا مدينػػة يهوديػػة سػػتعمؿ عمػػى «. أجيػػاؿ

الوػدس هػػي مشػكمة المشػػاكؿ، وال توجػػد أي إمكانيػة أال تكػػوف الوػػدس »تعميػؽ الصػػراع ولػيس حسػػمه. ويوػػوؿ: 
 «.الموضوعالشرقية عاصمة دولة فمسطيف، ال يمكف أحدا  أف يكوف مرنا  في هذا 
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ويػػرع كثيػػر مػػف المسػػؤوليف الفمسػػطينييف اليػػـو أف الوضػػية الفمسػػطينية سػػتكوف متروكػػة ل جيػػاؿ بسػػبب عػػدـ 
 توافر قيادة في إسرائيؿ تعترؼ بحووؽ الفمسطينييف.

واستأنؼ الجانباف الفمسطيني واإلسرائيمي جولة جديدة مف المفاوضات قبؿ حوالى شهريف، لكف فرص حدوث 
 لمفاوضات قريبة مف الصفر.تودـ في هذل ا

نمػا سػيتجاوزل إلػى محاولػة تهجيػر  ويرع نبيؿ قسيس أف المشروع الصهيوني لف يتوقػؼ عنػد الحكػـ الػذاتي، واو
اعتوادي أف المشروع الصهيوني مستمر، ولػيس واضػحا  أف نهايتػه بالنسػبة »الفمسطينييف مف أرضهـ. وقاؿ: 
أف موضػػوع تفريػػ  األرض مػػف أهمهػػا مػػا زاؿ قائمػػا ، وال  أعتوػػد»وأضػػاؼ: «. لهػػـ هػػي حكػػـ ذاتػػي لمفمسػػطينييف

أسػػتطي  أف أسػػتثنيه مػػف ذهنػػي. الحكػػـ الػػذاتي هػػو ترتيػػب انتوػػالي وال يمكػػف أف يسػػتمر إلػػى األبػػد، فهػػذا يعنػػي 
أنهـ سيواصموف حكـ شعب آخر إلى ما ال نهاية. أف يحكمونػا إلػى األبػد غيػر وارد، فهػـ إمػا أف يغػادروا، أو 

 «.أرضنا أف يخرجونا مف
 34/9/1031، الحياة، لندن
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أكد األميف العاـ لمجبهة الشعبية لتحرير فمسطيف األسير أحمد سػعدات، أف مػا وصػفه بػػ"فريؽ السػمطة" "لػيس 
نػػػاء عمػػػى االعتػػػراؼ الػػػدولي مسػػػتعد ا السػػػتخلص دروس تجربػػػة أوسػػػمو"، مشػػػير ا إلػػػى أنػػػه "يتجػػػاوز عمميػػػة الب

 بفمسطيف كدولة بالعودة لنفس األفؽ العبثي والخضوع لمضغط األمريكي".
وقػػاؿ النائػػب سػػعدات فػػي رسػػالة سياسػػية شػػاممة سبػػربت مػػف سػػجنه، بمناسػػبة مػػرور عشػػريف عامػػا  عمػػى توقيػػ  

هنػة عمػى المفاوضػات، اتفاقية أوسمو: "ال يوجد أي مبرر منطوي أو مشروع يجيز لفريؽ أوسمو اسػتمرار المرا
فالتجربػػة عمػػى مػػدار أكثػػر مػػف عوػػديف أثبتػػت فشػػمها، ولػػـ يتبػػؽس مػػف هػػذا االتفػػاؽ سػػوع سػػمطتيف فػػي الضػػفة 
والوطػػاع ال تسػػتطيعاف العػػيش خػػارج غرفػػة اإلنعػػاش، ورزمػػة مػػف االلتزامػػات األمنيػػة لحمايػػة أمػػف االحػػتلؿ، 

في إطار سعيها لفرض الحؿ االنتوالي أو طويؿ وعمى األرض تستمر اإلجراءات العدوانية لحكومة االحتلؿ 
 األمد، والدولة بحدود مؤقتة فبرضت عمى شعبنا وعمى المجتم  الدولي"، وفؽ تعبيرل.

وأضاؼ "إف الصيغة التي وافؽ عميها هذا الفريؽ الستئناؼ المفاوضات ليست فوط خػارج اإلجمػاع الػوطني، 
لمفاوضات أو االرتهاف لممفاوضات األمريكية، وهػذا يػذكرنا بؿ وأيضا  تنفي األسس التي يضعها لمعودة إلى ا

أوسػػػمو بنػػػي عمػػػى ضػػػمانات مشػػػابهة فػػػي حينػػػه والتػػػي لػػػـ تطبػػػؽ سػػػوع عمػػػى الطػػػرؼ  –بػػػأف مسػػػار مدريػػػد 
الفمسطيني، فاالستيطاف سيستمر وستبوى المرجعية لوضية األسرع رهنا  في إطػار إجػراءات بنػاء الثوػة وحتػى 

 النوايا اإلسرائيمية".
تبر أف "إقداـ السمطة عمى انتهاؾ قواعد اإلجماع الوطني ال يهدد فوط بنسؼ المصالحة بؿ وأيضا  وحػدة واع

 التركيبة الراهنة لمنظمة التحرير الفمسطينية".
ورأع سعدات "أف الدعوة لعود المؤتمر الدولي حسب مرجعية األمـ المتحدة في إطار أولوية اللػزاـ )إسػرائيؿ( 

دولي؛ هي أحد محاور الرؤية السياسػية البديمػة إلدارة الصػراع مػ  االحػتلؿ، فهنػا يػأتي فػي باحتراـ الوانوف ال
إطػػار نوػػؿ ممػػؼ الوضػػية الفمسػػطينية إلػػى األمػػـ المتحػػدة والمطالبػػة بالحمايػػة الدوليػػة لشػػعبنا ووضػػػ  األرض 

المصػػػير وبنػػػاء المحتمػػػة تحػػػت إشػػػراؼ األمػػػـ المتحػػػدة لفتػػػرة انتواليػػػة يمػػػارس شػػػعبنا خللهػػػا حوػػػه فػػػي توريػػػر 
 مؤسسات دولته المستومة وهي ترتبط بفؾ االرتباط بمدريد وأوسمو والمفاوضات العبثية".
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وأضػػػػاؼ: "بهػػػػذا المعنػػػػى نرفػػػػ  شػػػػعارا نضػػػػاليا ركػػػػائزل السياسػػػػية مواومػػػػة شػػػػاممة وشػػػػعبية للحػػػػتلؿ بمختمػػػػؼ 
إلػػػى آليػػػة واقعيػػػة  األسػػػاليب المتػػػوفرة مػػػ  مػػػوازيف الوػػػوع التػػػي تحولػػػه مػػػف شػػػعار دعػػػائي اعتراضػػػي تحريضػػػي

 لتحويؽ قرارات الشرعية الدولية".
 31/9/1031، فمسطين أون الين
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أكػدت حركػة حمػاس أف رئػيس السػمطة الفمسػطينية محمػود عبػاس ال يممػؾ الشػرعية : غػزة ػ راـ اهلل )فمسػطيف(
  اتفػػػاؽ نهػػػائي مػػػ  االحػػػتلؿ اإلسػػػرائيمي مػػػف شػػػأنه المسػػػاس بػػػالحووؽ والثوابػػػت الوانونيػػػة وال السياسػػػية لتوقيػػػ

 الفمسطينية.
 ]أمػػس  وشػػدد سػػامي أبػػوزهري المتحػػدث باسػػـ الحركػػة فػػي تصػػريحات خاصػػة لػػػ "قػػدس بػػرس" اليػػـو الجمعػػة

( عمػػػى أف محاولػػػة عبػػػاس واالحػػػتلؿ وبعػػػض األطػػػراؼ العربيػػػة اسػػػتغلؿ االنشػػػغاؿ العربػػػي الػػػداخمي 9|43)
لتمريػػر اتفػػاؽ نهػػائي مػػف شػػأنه المسػػاس بالوضػػية الفمسػػطينية، هػػي محػػاوالت فاشػػمة، وقػػاؿ: "محمػػود عبػػاس 
انتهت فترة واليته الوانونية، وهو يعمؿ اآلف في إطار التوافؽ الوطني، وأف أي تجػاوز لهػذا التوافػؽ يعنػي أنػه 

منفػرد، عػدا أنػه ال يممػؾ الحػؽ  فود شرعيته، ولذلؾ عباس ال يممؾ الحؽ فػي الػذهاب إلػى المفاوضػات بشػكؿ
لمتوقي  عمى اتفاؽ م  االحتلؿ، فالحووؽ والثوابػت الوطنيػة ال يممػؾ أي طػرؼ أو مسػؤوؿ فمسػطيني التنػازؿ 
عنهػػا حتػػى لػػو أجػػرع اسػػتفتاء عمػػى ذلػػؾ، ألنػػه ال اسػػتفتاء عمػػى الحوػػوؽ والثوابػػت، ومػػف بػػاب أولػػى أف يكػػوف 

 عف الشعب الفمسطيني والووع الفمسطينية". مفوضا لمتوقي  عمى مثؿ هذا االتفاؽ بعيدا
وأضاؼ: "مراهنة عباس واالحتلؿ وبعض األطراؼ الدولية والعربية عمى استغلؿ االنشغاؿ العربي الداخمي 
لتمرير اتفاؽ نهائي يستهدؼ تصػفية الوضػية الفمسػطينية رهػاف فاشػؿ، ألنػه ال شػرعية لهػذا االتفػاؽ طالمػا أف 

، ودعـ األمريكييف وبعض الحكاـ العػرب لمثػؿ هػذا االتفػاؽ ال يوػدـ وال يػؤخر، ألف الشعب الفمسطيني ال يورل
هؤالء الحكاـ ال يستطيعوف التنازؿ عف متر واحػد مػف بلدهػـ لػبلد عربيػة أخػرع فكيػؼ يريػدوف التنػازؿ عػف 

 أرض اإلسراء والمعراج!".
شؿ اتفاؽ أوسػمو، وأنػه جمػب كارثػة وحوؿ اتفاؽ أوسمو، قاؿ أبو زهري: "هناؾ إجماع وطني فمسطيني عمى ف

عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني، وبعػػض الشخصػػيات مثػػؿ قريػػ  الػػذيف ال يزالػػوف يؤمنػػوف بأوسػػمو هػػـ معزولػػوف عػػف 
الشػػعب الفمسػػطيني وال يعبػػروف عػػف حويوػػة الموقػػؼ الفمسػػطيني، خصوصػػا وأنهػػـ يتنكػػروف لحوػػوؽ شػػعبنا فػػي 

 الوضايا المفصمية"، عمى حد تعبيرل.
 31/9/1031قدس برس، 

 
 المسجد األقصى وتنتقد المفاوضات من استمرار اليجمات عمى "إسرائيل" تحّذر" الجياد" 8

ػػػػػ أشػػػػرؼ الهػػػػور: جػػػػددت حركػػػػة الجهػػػػاد اإلسػػػػلمي رفضػػػػها السػػػػتمرار الويػػػػادة الفمسػػػػطينية فػػػػي مسػػػػيرة  غػػػػزة
المسػجد  المفاوضات م  إسرائيؿ، وأنذرت االحتلؿ مف االستمرار في مخططات تهويد الوػدس والهجػوـ عمػى

األقصػػى، وقػػاؿ مسػػؤوؿ عسػػكري رفيػػ  فػػي مسػػيرة جماهيريػػة كبيػػرة أنهػػـ يجهػػزوف أنفسػػهـ منػػذ الحػػرب األخيػػرة 
 ."معركة الودس"عمى غزة لػ

وجابػػػت مسػػػيرة كبيػػػرة ألنصػػػار حركػػػة الجهػػػاد اإلسػػػلمي شػػػوارع مدينػػػة غػػػزة ورفعػػػوا الفتػػػات وصػػػورا لممسػػػجد 
 األقصى ومدينة الودس.
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قػػػادة الصػػػؼ األوؿ فػػػي الحركػػػة ’ حممػػػت اسػػػـ "الوػػػدس نحميهػػػا معػػػا ونحررهػػػا معػػػاوشػػػارؾ فػػػي المسػػػيرة التػػػي 
 ."ومسمحوف مف جناح الحركة المسم  "سرايا الودس

وحذر الػدكتور محمػد الهنػدي عضػو المكتػب السياسػي لحركػة الجهػاد فػي كممػة لػه فػي المسػيرة االحػتلؿ مػف 
وأعمػف أف فمسػطيف  ؽ أسػفؿ المسػجد األقصػى.االستمرار في حممته ضد مدينة الودس مف تهويد وحفػر ل نفػا

 ’."مف بحرها إلى نهرها وفي قمبها الودس هي هدؼ لممواومة وطريؽ لمجهاد
سػػرائيؿ، وقػػاؿ اف اسػػتمرارها "يعنػػي مزيػػدا مػػف  وانتوػػد الهنػػدي اسػػتمرار المفاوضػػات بػػيف السػػمطة الفمسػػطينية واو

فػػي ذات الوقػػت أف مدينػػة الوػػدس "غيػػر قابمػػة  ودعػػا لوقفهػػا، وأكػػد’ المهزلػػة’، ووصػػؼ المفاوضػػات بػػػ’التهويػػد
 ’.لمتوسيـ

وخػلؿ المسػػيرة تحػػدث أبػو احمػػد الويػػادي فػي سػػرايا الوػػدس الجنػاح العسػػكري لحركػػة الجهػاد اإلسػػلمي، وقػػاؿ 
 منذرا االحتلؿ مف أف تنظيمه المسم  لف يصمت عمى االنتهاكات بحؽ المدينة المودسة.

ء الزرقػػاء، وسػػرايا الوػػدس تعػػد وتجهػػز نفسػػها لمعركػػة الوػػدس واألقصػػى وقػػاؿ "منػػذ لحظػػة انتهػػاء معركػػة السػػما
 ، وأكد أف المسيرة تأتي في هذا الوقت لتؤكد أف الودس ال تزاؿ حاضرة في الذاكرة الفمسطينية.’الوادمة

 34/9/1031القدس العربي، لندن، 
 

  3971 سبب ىزيمة حرب حذرمباالة وقمة الالالعنجيية و العجرفة و الالثقة بالنفس و بمغاالة ال: غانتز 9
إف الجػيش اتعػظ مػف  زقاؿ رئيس هيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي الجنراؿ بينػي غػانت: أسعد تمحمي –الناصرة 

يتمسػػػؾ بالتواضػػ  محػػاذرا  النشػػػوة بعػػد أي إنجػػاز عسػػػكري »وبػػات اليػػـو « 4973عبػػرة حػػرب الغفػػراف عػػػاـ »
واجهة السيناريوات التي قد تنشأ في المنطوة المحيطػة وطمأف اإلسرائيمييف إلى أف الجيش متأهب لم«. يحووه

 بإسرائيؿ.
« يػوـ الغفػراف»يتحدث إلى ضباط جيشه عشػية إحيػاء إسػرائيؿ الػذكرع السػنوية األربعػيف لحػرب  زوكاف غانت

)حػػػرب اكتػػػوبر( التػػػي مػػػا زاؿ اإلسػػػرائيميوف يعتبرونهػػػا، فػػػي أيامهػػػا األولػػػى عمػػػى األقػػػؿ، حربػػػا  خاسػػػرة  4973
 «.الجيش اإلسرائيمي ال يبهزسـ»اموسهـ التبج  موولة شطبت مف ق
الػذي أدع  4977إف أحد بذور الفشؿ في تمؾ الحرب كاف الشػعور باالنتصػار الكبيػر فػي حػرب  زوقاؿ غانت

لى عجرفة وعنجهية وال مباالة وقمة الحذر»إلى   «.مغاالة في الثوة بالنفس واو
ت ثوافػػة أنػػا وحػػدي وال يضػػاهيني أحػػد، كػػاف لػػدينا قػػادة الثوافػػة التػػي سػػادت المسػػتوع الرفيػػ  كانػػ»وأضػػاؼ: 

رائعوف لشعبة االستخبارات العسكرية لكف سيطرت عميهـ، وليس عميهـ فوط، العجرفة وانعداـ التواض ... لػـ 
 «. يبتس  مجاؿ لمرأي اآلخر، لمتفكير المغاير

والتحػدي الماثػؿ »ار عسػكري، ووجه كلمه إلى ضباطه طالبا  منهـ التحمي بالتواض  حتى بعد تسجيؿ انتص
أمامنا في هذل األياـ أف نكوف متيوظيف لتغييػرات تحػدث بػوتيرة سػريعة، ولتحويػؽ ذلػؾ عمينػا أف نشػج  داخػؿ 
الجػيش ثوافػػة مختمفػة عػػف الثوافػػة العسػكرية الهرميػػة التػػي توضػي بػػأف الوائػد هػػو وحػػدل الموػرر... عمينػػا تنميػػة 

عمى أف تنتود وتبدي رأيها... عمينػا أف نتحمػى باالنفتػاح، وأف نكػوف ثوافة تنظيمية تساعد مختمؼ المستويات 
 «.متواضعيف
ستبوى آذاننا وأعيننا تتاب  كؿ ما يحػدث مػف حولنػا. وسػنرد »لجنودل أمس « األمر اليومي»في  زوكتب غانت

 «.بووة عمى أي خطر تتعرض له أراضينا
 34/9/1031، الحياة، لندن
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   السرائيمي: أمن سيناء مصمحة إسرائيمية قومية عميا  قائد القوات البرية في الجيش 30

أشاد قائد عسكري في الجيش اإلسرائيمي، باإلجراءات األمنية التي ينفذ ها الجيش المصري في شبه الناصرة: 
اإلرهاب"، معتبرا  أف هذل اإلجراءات مف شػأنها خدمػة المصػال   "الحرب ضد جزيرة سيناء في إطار ما أسمال

 ية.اإلسرائيم
وقاؿ قائػد الوػوات البريػة فػي الجػيش اإلسػرائيمي الميجػر جنػراؿ غػاي تسػور، "إف إسػرائيؿ تػولي اتفاقيػة السػلـ 
ف سػيطرة الجػيش المصػري الكاممػة عمػى سػيناء والمنطوػة الحدوديػة مػ  تػؿ أبيػب  م  مصر أهميػة قصػوع، واو

 هي مصمحة إسرائيمية قومية مف الدرجة األولى"، عمى حد قوله.
(، أف الجػيش اإلسػرائيمي يعكػؼ 9|43سور فػي تصػريحات نشػرتها اإلذاعػة العبريػة، اليػوـ الجمعػة )وأوض  ت

هػػذل الفتػػرة عمػػى اتخػػاذ كاف ػػة اإلجػػراءات الوقائيػػة واالسػػتعدادات اللزمػػة تبعػػا  لتطػػور األوضػػاع الميدانيػػة فػػي 
وء السػػػائدة عمػػػى الحػػػدود سػػػيناء، متوقعػػػا  أف تػػػتمك ف الحكومػػػة المصػػػرية مػػػف الحفػػػاظ عمػػػى حالػػػة األمػػػف والهػػػد

 .4919المشتركة م  األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
 31/9/1031قدس برس، 

 
 بروفيسور عنباري: الفشل الذريع التفاق أوسمو كان لو تأثير مفيد عمى المجتمع السرائيمي  33

سػرائيؿ، قػاؿ أمػس زهير أندراوس: قاؿ البروفيسور إيتمار عنباري، وهو مف أهـ المستشرقيف فػي إ -الناصرة 
إف الفشؿ الذري  التفاؽ أوسمو كاف له تأثير مفيد عمى المجتم  اإلسرائيمي، ذلؾ أف المجتم  اإلسرائيمي بات 
اليوـ مرنا جدا، وعمى استعدادا لمتحمؿ، إذا لـز األمر، الصراع م  الفمسطينييف الذي طاؿ أمدل، حتى يبوافػؽ 

كما أنه بعد مرور عشريف عام ا عمى االتفاؽ المذكور، يػرفض  الطرؼ الفمسطيني عمى تبني مواقؼ معوولة،
 المجتم  اإلسرائيمي، قوال  وفعل ، مفهوـ توديـ التنازالت التي نعتها بالخطيرة لمفمسطينييف.

وتػػػاب  أف اتفػػػاؽ أوسػػػمو فشػػػؿ بشػػػكؿ واضػػػ  فػػػي إيجػػػاد حػػػؿ لمصػػػراع، ولػػػـ يػػػؤد إلػػػى التعػػػايش السػػػممي بػػػيف 
، كمػػا أف صػػيغة األرض موابػػؿ األمػػف التػػي وضػػعها رئػػيس الػػوزراء السػػابؽ اسػػحؽ اإلسػػرائيمييف والفمسػػطينييف

 رابيف ال تعمؿ.
وعػػلوة عمػػى ذلػػؾ، فػػإف السػػمطة الفمسػػطينية، التػػي أنشػػئت فػػي إطػػار عمميػػة أوسػػمو، تحػػرض عمػػى الكراهيػػة 

اس، وهػػي المعاديػػة إلسػػرائيؿ مػػف خػػلؿ نظامهػػا التعميمػػي ووسػػائؿ اإلعػػلـ التػػي تسػػيطر عميهػػا. كمػػا أف حمػػ
منظمة إسلمية تسعى لتدمير الدولة اليهودية، تسيطر عمػى غػزة، وتبعمػف عػف مواصػمتها الكفػاح المسػم  ضػد 

 إسرائيؿ.
كما أنه أكد عمى استبعادل بأف تؤدي جولة المفاوضات الحالية إلى تغيير الوض  الػراهف، ذلػؾ أف الخلفػات 

ػػا الوػػد س واللجئػػيف، وأضػػاؼ أف السػػمطة فشػػمت فػػي إدارة الجوهريػػة بػػيف الطػػرفيف مػػا زالػػت عالوػػة، وخصوص 
شؤوف األرض الفمسطينية وخسرت غزة لصال  حماس، وباتت الفرص ألْف تؤدي المفاوضات إلى إقامة دولة 

 فمسطينية مستورة وموحدة، بعيدة جد ا.
عب تصػػػور ولفػػػت إلػػػى أف السػػػمطة الفمسػػػطينية فػػػي راـ اهلل المحتمػػػة باتػػػت تحتكػػػر الوػػػوة، مشػػػير ا إلػػػى أنػػػه الصػػػ

السػػمطة الفمسػػطينية عمػػى قيػػد الحيػػاة دوف ضػػخ مميػػارات الػػدوالرات مػػف المسػػاعدات الدوليػػة، وبمػػا أف الصػػراع 
طاؿ أمدل، قاؿ البروفيسور عنبػاري، فػإف هػذا الصػراع عػادة مػا ينتهػي عنػدما يصػؿ أحػد األطػراؼ إلػى حالػة 

زة والوطػػػػاع، هػػػػي أكبػػػػر مػػػػورد مػػػف الضػػػػجر مػػػػف النػػػػزاع. وزعػػػـ أف األراضػػػػي الخاضػػػػعة لمفمسػػػػطينييف فػػػػي غػػػ
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لإلرهاب، ولوال النشاط العسكري اإلسرائيمي لكانت التنظيمات الفمسطينية نفذت أعمػل  ينػدع لهػا الجبػيف ضػد 
 إسرائيؿ.

أمػػا بالنسػػبة لمواطعػػة إسػػرائيؿ، فوػػاؿ المستشػػرؽ إف قػػرار االتحػػاد األوروبػػي هػػو مصػػدر قمػػؽ، ولكنػػه اسػػتدرؾ 
ضؿ عػدـ ربػط علقاتهػا الثنائيػة مػ  إسػرائيؿ مػ  التذبػذبات فػي المفاوضػات مػ  قائل  إف معظـ دوؿ العالـ تبف

 الفمسطينييف.
وعلوة عمى ذلؾ، الوعي بأف الفمسطينييف ليسوا ناضجيف إلقامة دولة انتشر ببطء في منتػديات صػن  الوػرار 

بالوضية الفمسطينية، وتحديدا في السياسة الخارجية العالمية، كما أف المجتم  الدولي بات ال مبالي ا اللمباالة 
 بيف الدوؿ العربية، وذلؾ بسبب األزمات التي تعـ العديد مف الدوؿ العربية.

وتاب  أف اتفػاؽ أوسػمو فشػؿ بتحويػؽ السػلـ واألمػف إلسػرائيؿ، والػذي كػاف مػف الموػرر أْف يفضػي إلػى خسػارة 
معظػـ اإلسػرائيمييف أيػدوا الموقػؼ  قسـ مػف أرض إسػرائيؿ، وتخفيػؼ العػبء الفمسػطيني عػف إسػرائيؿ، وزاد أف

التوميػػدي الصػػهيوني الػػداعي لمتوسػػيـ، كمػػا دعمػػوا االنسػػحاب مػػف قطػػاع غػػزة، وهػػو الػػذي نفػػذل رئػػيس الػػوزراء 
، والػػذي س ػػمي باالنسػػحاب األحػػادي 1001اإلسػػرائيمي األسػػبؽ، أرئيػػؿ شػػاروف فػػي أب )أغسػػطس( مػػف العػػاـ 

 ف األراضي المكتظة بالسكاف العرب.الجانب، وهذا يشير إلى الرغبة في االنسحاب م
وخمص البروفيسور عنباري إلى الووؿ إف المجتم  اإلسرائيمي دف  ثمن ا باهظ ا لتجربة أوسمو، ويمكف أف أقوؿ 
بصراحة متناهية، نحف في إسرائيؿ نسعى إلى جعؿ السلـ م  الفمسطينييف، والذي هػو شػرط أساسػي لعػلج 

يعتمد عمػى خيػار الحػرب غيػر الضػرورية، التػي تبفػرض عمػى إسػرائيؿ، وهػذا  النزاع المسم  المستوبمي بأنه ال
، وهػذا الوضػ  4993الموقؼ المتمثؿ بعدـ المجوء إلى الحرب سػاد منػذ التوقيػ  عمػى اتفػاؽ أوسػمو فػي العػاـ 

ع الوسطي، أْي ال حرب وال سلـ، أدع إلى توميؿ المرونة اإلسرائيمية بشكؿ كبير، وعزز اإليماف والصبر لد
المجتم  اإلسرائيمي لتحمؿ الصراع الذي طاؿ أمدل، مف ناحية، ومػف الناحيػة األخػرع، دفػ  اإلسػرائيمييف إلػى 

 عدـ الرغبة في توديـ التنازالت الخطيرة لمفمسطينييف مف أجؿ السلـ، عمى حد قوؿ البروفيسور عنباري.

 34/9/1031، القدس العربي، لندن
 

 " االعتراضي1صاروخ "حيتس تسارع تطوير  "إسرائيليديعوت: " 31
"، التػػػي 3قالػػػت صػػػحيفة "يػػػديعوت أحرونػػػوت" إف تحميػػػؿ نتػػػائج تجربػػػة إطػػػلؽ صػػػاروخ "حيػػػتس : ػػػػرب19عػػػػػػ

أجريت في شباط/فبراير الماضي مف قاعدة "بمماحيـ" والتي انتهت مؤخرا م  الشركاء األمػريكييف، يشػير إلػى 
 دوؿ الزمنػي حتػى اإلعػلف عػف الصػاروخ كعملنػي.أف نجاح التجربػة فػاؽ المتوقػ  بحيػث يمكػف تومػيص الجػ

" يعتبر الرد اإلسرائيمي العتراض صواريخ بعيدة المدع، وأف النموذج المطور 3وأضافت أف صاروخ "حيتس 
ونومػػػت  منػػػه سػػػيكوف الػػػرد المسػػػتوبمي عمػػػى إمكانيػػػة إطػػػلؽ صػػػاروخ باليسػػػتي يحمػػػؿ رأسػػػا نوويػػػا مػػػف إيػػػراف.

" عنبػاؿ كػرايس قولهػا مسػاء أمػس، الخمػيس، إف الهػدؼ هػو اعتػراض 3الصحيفة عف مػديرة مشػروع "حيػتس 
 %، وذلؾ بعد أف أثبتت المنظومة نفسها.400الصواريخ بنسبة 

وفػػي اجتمػػاع شػػارؾ فيػػه عممػػاء عوػػد فػػي جامعػػة تػػؿ أبيػػب، قػػاؿ كػػرايس إف الصػػاروخ أثبػػت أنػػه يمكػػف تػػوفير 
 فير الرد عمى كافة سيناريوهات التهديد.الوقت والصواريخ، وأف أجهزة األمف تدرس بواسطة الصاروخ تو 

كمػػا أشػػارت إلػػى أنػػه تأكػػدت قػػدرات الصػػاروخ عمػػى حػػرؼ مسػػارل بشػػكؿ فػػائؽ خػػلؿ تحميوػػه باتجػػال الصػػاروخ 
 الهدؼ، إضافة إلى تطوير دقته وتنفيذ عممية االعتراض بعيدا وعاليا عف إسرائيؿ. عمى حد تعبيرها.



 
 
 

 

 

           31ص                                    1978العدد:                41/9/1031السبت  التاريخ:

لجػػػدوؿ الزمنػػػي المخصػػػص لتطػػػويرل، وأف نجػػػاح التجربػػػة وصػػػرحت لمصػػػحيفة أف إسػػػرائيؿ تحػػػاوؿ تومػػػيص ا
األخيرة قمصت فػرص وقػؼ المشػروع، وسػاعدت عمػى مواصػمة عمميػة التطػوير. وأضػافت أف المراحػؿ التاليػة 
المتوقعػػة خػػلؿ السػػنة والنصػػؼ الوػػادميف، إلػػى حػػيف اإلعػػلف عػػف المنظومػػة أنهػػا عملنيػػة، تتضػػمف إجػػراء 

طػلؽ  1000صػاروخ هػدؼ آخػر يسػتطي  الوصػوؿ إلػى مسػافات تصػؿ إلػى  تجربة إطلؽ أخػرع لمفضػاء واو
" قػػد صػػمـ العتػػراض صػػواريخ 3وكتبػػت "يػػديعوت أحرونػػوت" فػػي هػػذا السػػياؽ أف صػػاروخ "حيػػتس  كيمػػومتر.

" لهػػذا الهػػدؼ فػػي مركػػز الػػبلد وشػػمالها، فػػي 1"سػػكاد" السػػورية. وأنػػه جػػرع نشػػر بطاريػػات صػػواريخ "حيػػتس 
اض صػػواريخ بعيػػدة المػػدع فوػػط، وذلػػؾ فػػي إطػػار تػػوفير "حمايػػة متعػػددة " مصػػمـ العتػػر 3حػػيف أف "حيػػتس 

"، إضػػػافة إلػػػى 1" الهػػػدؼ يطمػػػؽ صػػػاروخ "حيػػػتس 3الطبوػػػات"، بحيػػػث أنػػػه فػػػي حػػػاؿ أخطػػػأ صػػػاروخ "حيػػػتس 
 االستعانة بالمنظومة الدفاعية ما تسمى "العصا السحرية" وهي في مراحؿ تطوير متودمة. بحسب الصحيفة.   

 31/9/1031، 48عرب 
 

 لكشف أنشطتيا النووية  ةتضغطان عمى سوري والواليات المتحدة "إسرائيل" 31
اجتماعػا  لموكالػة الدوليػة لمطاقػة الذريػة لمضػغط عمػى دمشػؽ ” إسػرائيؿ”استغمت الواليػات المتحػدة و: )رويترز(

مػي مف أجؿ فت  تحويؽ في أنشطتها النووية، في الوقت الذي يركز المجتم  الػدولي عمػى عػرض يوضػي بتخ
 سوريا عف ترسانتها الكيماوية.

وقاؿ دبموماسيوف إنه رغـ اعتبار قضية مخزونػات سػوريا مػف األسػمحة الكيماويػة أكثػر إلحاحػا ، فػإف مبعػوثي 
أشػػارا أثنػػاء اجتمػػاع مغمػػؽ لمجمػػس محػػافظي الوكالػػة فػػي فيينػػا إلػػى عػػدـ تعػػاوف ” إسػػرائيؿ”الواليػػات المتحػػدة و

 تابعيف ل مـ المتحدة.دمشؽ م  مفتشي األسمحة النووية ال
دولػة الخمػيس، طبوػا  لنسػخة مػف  31إيهود ازوالي لمجمس المحافظيف المكػوف مػف ” اإلسرائيمي“وقاؿ السفير 

مستوع الثوة في سوريا في المجاؿ النووي مماثػؿ لمثوػة بهػا “بعد االجتماع إف ” رويترز“كممته حصمت عميها 
 ”.في المجاؿ الكيماوي

متحػػدة لػػدع الوكالػػة جوزيػػؼ ماكمػػانوس إف سػػوريا يجػػب أف تسػػم  لموكالػػة بػػدخوؿ كػػؿ وقػػاؿ سػػفير الواليػػات ال
المواقػػ  والحصػػوؿ عمػػػى المػػواد ذات الصػػػمة واالتصػػاؿ باألشػػػخاص المعنيػػيف لخدمػػػة تحويوهػػا الػػػذي بػػدأ قبػػػؿ 

إلػى أف تػتمكف الوكالػة مػف اإلجابػة عػف كػؿ األسػئمة العالوػة بشػأف الطبيعػة السػممية “خمس سػنوات، وأضػاؼ 
 ”.لبحتة لمبرنامج النووي السوري، فإف عدـ التزاـ سوريا سيظؿ مبعث قمؽ جديا

           34/9/1031، الخميج، الشارقة

 
 
 

 ةبمخيمات سوري فمسطينيين أربعة شيداء :مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية 34
ستشػػهدوا الخمػػيس قالػػت مجموعػػة العمػػؿ مػػف أجػػؿ فمسػػطينيي سػػورية إف أربعػػة الجئػػيف فمسػػطينييف ا: دمشػػؽ

 جراء تواصؿ عمميات الوصؼ والهجمات عمى المخيمات الفمسطينية في سورية.
مػػف أبنػػاء مخػػيـ  4977إف الناشػػط شػػحادة الشػػهابي مواليػػد  -فػػي بيػػاف صػػحفي الجمعػػة-وأضػافت المجموعػػة 

وس اليرمػػوؾ، استشػػهد متػػأثرا  بإصػػابته بشػػظايا الوصػػؼ العنيػػؼ الػػذي تعػػرض لػػه شػػارع فمسػػطيف، والشػػاب أ



 
 
 

 

 

           31ص                                    1978العدد:                41/9/1031السبت  التاريخ:

عػػارؼ هػػدروس مػػف سػػكاف مخػػيـ اليرمػػوؾ، كمػػا استشػػهد الشػػاب مصػػطفى منيػػر حمػػزات إثػػر الوصػػؼ عمػػى 
 في مخيـ اليرموؾ يـو أمس، والشاب سامر أبو الوطف مف أهالي مخيـ اليرموؾ. 41محيط شارع الػ

إبػػراهيـ،  ونوػػؿ التوريػػر أنبػػاء تفيػػد بػػأف األمػػف السػػوري مػػا يػػزاؿ يعتوػػؿ كػػؿ مػػف الشػػاعر الفمسػػطيني أمجػػد حسػػف
 والشاب ماهر توفيؽ أبو ديب، والشاب شادي الحاج خميؿ مف أبناء مخيـ حندرات.

31/9/1031المركز الفمسطيني لإلعالم،   
 

 األقصى المسجد االحتالل يحّول القدس إلى ثكنة عسكرية ويمنع اآلالف من الصالة في 35
الؼ المصػميف مػف أداء صػلة الجمعػة، حالت قوات االحتلؿ اإلسػرائيمي دوف تمكػف آ عبد الرؤوؼ ارناؤوط:

أمس، في المسجد األقصى المبارؾ بعد أف فرضت قيودا  مشددة حولت الودس إلى ما يشػبه الثكنػة العسػكرية 
 فيما أدت إلى اشتباكات متفرقة بيف قوات االحتلؿ وعدد مف المصميف.

وتحديػػدا  عمػػى مػػداخؿ الوػػدس  وقػػد انتشػػرت قػػوات كبيػػرة مػػف الجػػيش والشػػرطة اإلسػػرائيمية فػػي شػػوارع الوػػدس
عامػػا  مػػف سػػكاف الوػػدس والػػداخؿ  11الوديمػػة وأزقتهػػا وعمػػى بوابػػات المسػػجد حيػػث منعػػت مػػف هػػـ دوف سػػف 

 الفمسطيني وجمي  سكاف الضفة الغربية وغزة مف الوصوؿ إلى المسجد ألداء صلة الجمعة.
انه اصدر أوامرل لمشرطة اإلسرائيمية  في الغضوف فود أعمف وزير األمف الداخمي اإلسرائيمي اسحؽ اهرنوفتش

 بمن  المسمميف مف لعب كرة الودـ في إحدع الساحات في المسجد األقصى.
وثمة منطوة صغيرة بػالورب مػف مدرسػة األقصػى الشػرعية فػي المسػجد التػي يػتـ اسػتخدامها أحيانػا لمعػب كػرة 

 الودـ.
لحرمػػة موقػػ  دينػػي" وفوػػا  لرسػػالة وجههػػا  ولكػػف جماعػػات المسػػتوطنيف احتجػػت عمػػى ذلػػؾ واعتبرتهػػا" انتهاكػػا  

 عضو الكنيست اإلسرائيمي المتطرؼ مف حزب )الميكود( موشيه فايغميف إلى الوزير اإلسرائيمي.
ولفػػت فػػايغميف فػػي رسػػالته إلػػى "وجػػوب منػػ  المسػػمميف مػػف الويػػاـ بػػأمور غيػػر الئوػػة فػػي المكػػاف مثػػؿ الشػػوي 

ب كػػػرة الوػػػدـ فػػػي المنػػػاطؽ الفارغػػػة ومػػػا يتخممهػػػا مػػػف قتػػػاؿ والػػػرحلت والمظػػػاهرات السياسػػػية إضػػػافة إلػػػى لعػػػ
 وتصرفات غير الئوة" عمى حد زعمه.

وكانت المحكمة العميا اإلسرائيمية أمرت قبؿ عدة سنوات بمن  لعػب كػرة الوػدـ فػي سػاحات المسػجد وذلػؾ ردا  
 ى.عمى التماسات مف قبؿ جماعات يهودية تطالب بإقامة الهيكؿ عمى أنواض المسجد األقص

34/9/1031األيام، رام اهلل،   
 

 معاريف: ظاىرة اقتحام الييود لباحات المسجد األقصى آخذة في االزدياد 36
ذكػػرت صػػحيفة معػػاريؼ فػػي عػػددها الصػػادر اليػػـو الجمعػػة أف ظػػاهرة اقتحػػاـ اليهػػود لباحػػات  :عكػػا أوف اليػػف

مئػػات اليهػػود يوتحمػػوف سػػاحة المسػػجد األقصػػى خػػلؿ اليػػوميف الماضػػييف آخػػذة فػػي االزديػػاد، مشػػيرة إلػػى أف 
 حائط البراؽ بشكؿ يومي.

ولفتػػت الصػػحيفة إلػػى أف قصػػة الصػػلة فػػي حػػائط البػػراؽ عنػػد اليهػػود فػػي عيػػد الغفػػراف هػػي محػػؿ خػػلؼ منػػذ 
ـ، وقد بدأت عندما أصب  الحاخاـ العسكري "سموفو 4977أربعيف عاما  عندما انتهت حرب األياـ الستة عاـ 

سػػجد األقصػػى والػػذي أقػػاـ عػػدة أمػػاكف لصػػلة اليهػػود العسػػكرييف فيهػػا، وطالػػب حينهػػا غػػوريف" مػػديرا  عامػػا  لمم
 بإقامة صموات جماعية.



 
 
 

 

 

           34ص                                    1978العدد:                41/9/1031السبت  التاريخ:

إال أف وزيػػر الجػػيش آنػػذاؾ "موشػػيه ديػػاف" منػػ  اليهػػود بشػػكؿ عػػاـ مػػف الصػػلة فػػي المسػػجد األقصػػى، لكػػف 
مػف أكتػوبر لػـ تتخػذ قػرارا  اتض  بعد ذلؾ أف الحكومة اإلسرائيمية وفي جمسػتها األولػى بعػد الحػرب فػي األوؿ 

قامػة  رسميا  بمن  اليهود مف الصلة في المسجد األقصى، في حيف كاف الورار هو إخلء اليهػود مػف هنػاؾ واو
 الصلة في حائط البراؽ.

31/9/1031، عكا أون الين  
 

 ييوديات يتبعن أساليب جديدة القتحام المسجد األقصى مستوطنات 37
طينية فػػي الوػػدس المحتمػػة النوػػاب عػػف أسػػاليب جديػػدة تتبعهػػا اليهوديػػات كشػػفت مصػػادر فمسػػ: الوػػدس المحتمػػة

 المتطرفات لمتسمؿ إلى المسجد األقصى، ألداء الطووس التممودية.
(، ضػػبط مسػػتوطنة يهوديػػة حاولػػت اقتحػػاـ المسػػجد 9|44وقػػاؿ سػػدنة المسػػجد إنػػه تػػـ عصػػر أمػػس األربعػػاء )
 ت دوف ذلؾ.األقصى عبر باب المجمس، إال أف يوظة الحراس حال

وأوضحوا أف المستوطنة تخفت بالزي اإلسلمي، وأنه تـ اكتشافها بعد أف طمب منها أحد حراس المسجد فت  
 حويبة كانت بحوزتها، حيث رفضت وتبيف مف كلمها إنها ال تتوف المغة العربية.

بػػيف مػػف وفػػي أعوػػاب ذلػػؾ حضػػرت قػػوة مػػف شػػرطة االحػػتلؿ المتواجػػدة بػػالورب مػػف بػػاب المجمػػس، حيػػث ت
 هويتها أنها يهودية.

وادعت المستوطنة أنها أسممت فطمب منها قراءة الورآف أو إبراز هوية إسلمها لكف لـ يكف بحوزته أي شيء 
 فوط.” التوراة“يثبت ادعائها، حيث عثرت الشرطة في حويبتها عمى كتب 

34/9/1031، قدس برس  
 

 فمسطينيينال األمراض بينر طولكرم شمال الضفة تنش" في الكيماوية "الموت مصانع 38
المػػواطنيف غػػرب مدينػػة  أراضػػيالكيماويػػة الموامػػة عمػػى  اإلسػػرائيميةطػػولكـر ػ وليػػد عػػوض: باتػػت المصػػان  

المنطوة الذيف يستنشووف الغازات المنبعثة مف تمؾ المصػان  ويتنفسػوف  ألهاليطولكـر مصدر تهديد بالموت 
التي يػتـ تمويثهػا بمخمفػات تمػؾ المصػان  التػي  األرضف عمى الهواء المموث بالدخاف المتصاعد منها ويعيشو 

 ’.الموت الكيماوي‘بات تعرؼ فمسطينيا بمصان  
 أفوجاءت تمؾ المصان  الكيماوية الخطيرة لتواـ عمى ارضي المواطنيف في المنطوة الغربية مف طولكـر بعد 

بوػػرار مػػف المحػػاكـ  اإلسػػرائيميوفالتػػي يسػػكنها  4919المحتمػػة عػػاـ  األراضػػيعمػػى الرحيػػؿ مػػف داخػػؿ  أجبػػرت
 إسػرائيؿلما تسببه مف مخاطر صػحية جسػيمة عمػى حيػاة البشػر، فرحمػت مػف داخػؿ  أبوابهالتغمؽ  اإلسرائيمية

التػػي تحػػرص  اإلسػػرائيميةالضػػفة الغربيػػة لتفتػػؾ بحيػػاة الفمسػػطينييف بعيػػدا عػػف المحػػاكـ والوػػوانيف  أراضػػي إلػػى
 يدا عف الفمسطينييف.بع اإلسرائيمييفعمى الحفاظ عمى حياة 

الجمعػة بػاف تمػؾ المصػان  ’ الوػدس العربػي’عبد الخالؽ جبارة مدير العلقات العامة في بمدية طولكـر لػػ وأكد
اغموت داخؿ اسرائيؿ بورار مف المحاكـ، فوجد الوائموف عميهػا ضػالتهـ بنومهػا للراضػي الفمسػطينية بالتنسػيؽ 

مفػػه تمػؾ المصػػان  مػػف مػػوت فػػي صػػفوؼ الفمسػػطينييف والضػػرر مػ  سػػمطات االحػػتلؿ التػػي ال تكتػػرث بمػػا تخ
 الجسيـ الذي تسببه لبيئتهـ.

وفي حيف اجبرت تمؾ المصان  عمى الرحيؿ مف داخؿ اسرائيؿ حماية الرواح السكاف هناؾ، وضعت رحالهػا 
ض عمػػى اراضػػي الفمسػػطينييف شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة بوػػوة االحػػتلؿ لتنشػػر المػػوت فػػي صػػفوفهـ جػػراء االمػػرا
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الخطيرة التي تسببها مخمفات تمؾ المصان  والتي يتـ الػتخمص منهػا عبػر الهػواء الػذي يستنشػوه الفمسػطينيوف 
الذيف يعيشوف في المنطوة وعمى االرض التي يسكنونها، في ظؿ عدـ وجود جهات قػادرة عمػى منػ  سػمطات 

 االحتلؿ مف وقؼ مسمسؿ الموت الذي تسببه تمؾ المصان  للهالي .
فصائؿ العمؿ الوطني في المحافظة، خػلؿ اجتمػاع قيػادي عودتػه اخيػرا عمػى ضػرورة التحػرؾ رسػميا أكدت و 

جبارهػػا عمػػى إزالػػة مصػػان   إسػػرائيؿوشػػعبيا مػػف اجػػؿ الضػػغط عمػػى حكومػػة  الكيماويػػة الموامػػة عمػػى  المػػوتواو
 .ان أراضي غرب المدينة، والتي تشكؿ مخاطر وأضرار كبيرة بيئية وصحية نتيجة وجود هذل المص
34/9/1031القدس العربي، لندن،   

 
 يستخدميا االحتالل لمتنكيل بالفمسطينيين إضافيةالكالب البوليسية وسيمة  39

في اآلونة االخيرة مػف اسػتخداـ الكػلب البوليسػية فػي  اإلسرائيميوليد عوض: كثفت قوات االحتلؿ  ػ راـ اهلل
 ف مداهمة لمنازلهـ واعتواال ألبنائهـ.عممياتها التي تنفذها ساعات الميؿ في صفوؼ الفمسطينيي

عمػى ضػجيج  أفرادهػاوفيما تكوف العائمة الفمسطينية نائمة وخاصة في ساعات ما بعد منتصؼ الميؿ يستيوظ 
والنساء في ظؿ عممية تدمير  ل طفاؿوالخوؼ  اإلرهابقوات االحتلؿ وكلبهـ البوليسية، مسببيف حالة مف 

 .الكلب لمحتويات المنازؿ التي تجوبها
شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة مػػف تصػػاعد اسػػتخداـ قػػوات االحػػتلؿ  وفػػي ذلػػؾ االتجػػال حػػذر نػػادي األسػػير فػػي جنػػيف

لمكػػلب البوليسػػية خػػلؿ عمميػػات اقتحػػاـ منػػازؿ المػػواطنيف، ومػػا يتسػػبب بػػه ذلػػؾ مػػف أضػػرار نفسػػية وماديػػة 
والتكسػػػػير، الػػػػذي تمارسػػػػه قػػػػوات  لممػػػػواطنيف ومنػػػػازلهـ، مسػػػػتنكراتاتكرار اسػػػػتخداـ أسػػػػموب الترهيػػػػب والتػػػػدمير

 االحتلؿ وأجهزة مخابراتها خلؿ تنفيذ عمميات االعتواؿ التي تنفذها ضد المواطنيف.
34/9/1031القدس العربي، لندن،   

 
 " أوسمو"أسيرًا منذ  8000أكثر من الفراج عن  معطيات: 10

بوزارة األسرع والمحرريف عبػد  مدير دائرة اإلحصاء، مف غزة، أف 31/9/1031وكالة سما الخبارية، قالت 
( أسػيرا  قػد أفػرج عػنهـ فػي إطػار المفاوضػات والعمميػة السػممية منػذ توقيػ  43379الناصر فروانػة، أفػاد بػأف )

. 4993إعلف المبادئ في أوسمو في مثؿ هذا اليـو مف عاـ   ولغاية اليـو
السػػممية واالتفاقيػػات المبرمػػة، حووػػت  وأشػػار فراوانػػة فػػي بيػػاف لػػه اليػػـو الجمعػػة، إلػػى أف المفاوضػػات والعمميػػة

( أسػػيرا خػػلؿ الفتػػرة الممتػػدة مػػا بػػيف توقيػػ  44110الكثيػػر مػػف النجاحػػات، وتمكنػػت مػػف إطػػلؽ سػػراح نحػػو )
%( مػف مجمػوع 90، وهػؤالء يشػكموف مػا نسػبته )1000أيموؿ  19وحتى  4993أيموؿ  43اتفاقية أوسمو في 
 األسرع آنذاؾ.

 1000( أسػػيرا  منػذ العػػاـ 1419ذلػػؾ نجحػت إالمفاوضػػاتإ فػي إطػػلؽ سػراح )وأضػاؼ، إإنػه وباإلضػػافة إلػى 
( اسػػيرا  17دفعػػات، كػػاف آخرهػػا الدفعػػة األولػػى مػػف األسػػرع الوػػدامى وعػػددهـ ) 9ولغايػػة اليػػوـ، وذلػػؾ خػػلؿ 

 والذيف أطمؽ سراحهـ منتصؼ آب الماضي.
األسػرع وحوػوؽ اإلنسػاف فػؤاد  مػدير مركػز أحػرار لدراسػاتأف ، 31/9/1031، فمسـطين أون اليـن وجاء في

الخفػػػش أفػػػاد بارتفػػػاع عػػػدد مػػػف أفػػػرج عػػػنهـ ضػػػمف إطػػػار صػػػفوات المفاوضػػػات مػػػا بػػػيف السػػػمطة الفمسػػػطينية 
أسػػػيرا فمسػػػطينيا تشػػػمؿ  9114واالحػػػتلؿ اإلسػػػرائيمي التػػػي أطمػػػؽ عميهػػػا االحػػػتلؿ "بػػػوادر حسػػػف النيػػػة" إلػػػى 

 .41/9/1043الصفوة التي تمت في 
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والتي شممت عددا ال بػأس  4999وأوض  أنه في نفس الوقت ال يمكف إنكار بعض اإلفراجات وبالذات عاـ 
بػػػه مػػػف أصػػػحاب األحكػػػاـ العاليػػػةي ولكػػػف لػػػـ يكػػػف أي شػػػخص مػػػنهـ ممػػػف يػػػتهـ بوتػػػؿ يهػػػود أو معتوػػػؿ قبػػػؿ 

 أي تاريخ توقي  اتفاقية أوسمو. 43/9/4993
ة تبػػادؿ أحمػػد جبريػػؿ الشػػهيرة لػػـ يكػػف هنػػاؾ أي اتفاقيػػة أو وبعػػد صػػفو 4991وأفػػادت الدراسػػة أنػػه منػػذ عػػاـ 

وكػؿ مػا سػبؽ ذلػؾ كانػت  49/40/1044صفوه حويويػة لإلفػراج عػف األسػرع سػوع صػفوة وفػاء األحػرار فػي 
 بوادر حسف نية ال أقؿ وال أكثر.

د أف أعػػػداد األسػػػرع الفمسػػػطينييف فػػػي سػػػجوف االحػػػتلؿ قػػػ أكػػػد مركػػػز أسػػػرع فمسػػػطيف لمدراسػػػات،مػػػف جهتػػػه، 
% نتيجػػػة حمػػػلت االعتوػػػاؿ المسػػػتمرة التػػػي فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة 41ارتفعػػػت منػػػذ بدايػػػة العػػػاـ الحػػػالي بنسػػػبة 

 والودس المحتمة وطالت كافة فئات وشرائ  المجتم  الفمسطيني.
وأوض  المدير اإلعلمي لممركز رياض األشور في بياف له وصمت "فمسػطيف" نسػخة عنػه، أف عػدد األسػرع 

 أسيرا . 1110أسير في بداية العاـ الحالي، بينما ارتف  هذا العدد ليصؿ إلى  1100 الفمسطينييف بم 
 

 أسرى فمسطينيين في حريق بمعتقل "نفحة" ثمانيةإصابة  13
مصػػادر عسػػكرية صػػهيونية، إف ثمانيػػة أسػػرع فمسػػطينييف أبصػػيبوا إثػػر حريػػؽ انػػدل   : أعمنػػتالوػػدس المحتمػػة

 ي.الميمة الماضية في سجف "نفحة" الصحراو 
وادعػػت شػػرطة االحػػتلؿ، أف حػػراس السػػجف قػػاموا بتوػػديـ المسػػاعدة ل سػػرع عػػف طريػػؽ إخػػراجهـ مػػف الغرفػػة 
المشػػتعمة، وتوػػديـ العػػلج ل سػػرع المصػػابيف مػػف قبػػؿ طبيػػب السػػجف، قبػػؿ أف يػػتـ إخمػػاد الحريػػؽ والسػػيطرة 

 عميه.
ف "نفحػة" أسػفر عػف إصػابة ( في إحدع غرؼ سج9-41وأفادت بأف الحريؽ الذي اندل  ليؿ أمس الخميس )
 ثمانية أسرع فمسطينييف وبصفت حروقهـ بالبسيطة.

يشػػار إلػػى أف غػػرؼ األسػػرع فػػي المعػػتولت الصػػهيونية تخمػػو مػػف أي موومػػات لمسػػلمة العلمػػة، حيػػث أدت 
 حرائؽ نشبت في السجوف سابو ا إلى إصابة العديد مف األسرع بحروؽ مختمفة.

31/9/1031المركز الفمسطيني، لإلعالم،   
 

 األسبوعية عشرات الصابات بالغاز و"المطاط" خالل قمع االحتالل لمسيرات الضفة 11
أصػػيب عشػػرات المػػواطنيف، مسػػاء أمػػس، إثػػر مواجهػػات انػػدلعت بػػيف مجموعػػات مػػف  منػػدوبو "األيػػاـ"، "وفػػا":

 ة.الشباف وقوات االحتلؿ عمى مدخؿ مخيـ الفوار جنوب الخميؿ وفي بمدة بيت أمر شماؿ المحافظ
وفػي هػذا االتجػػال، انػدلعت مواجهػػات مماثمػة فػػي بمػدة بيػػت أمػر شػماؿ الخميػػؿ مػا اسػػفر عػف إصػػابة عػدد مػػف 

 المواطنيف.
كما قمعت قوات االحتلؿ مسيرة المعصرة األسبوعية، التي انطموت مف أماـ مدرسة الورية، ورف  المشاركوف 

 ت المنددة باالحتلؿ والمستوطنيف.فيها األعلـ الفمسطينية وصور الشهداء واألسرع، والشعارا
غمػاء جػراء إطػلؽ قػوات االحػتلؿ  كما أصػيب عشػرات المػواطنيف والمتضػامنيف األجانػب بحػاالت اختنػاؽ واو
قنابؿ الغػاز المسػيؿ لمػدموع بكثافػة باتجػال المشػاركيف فػي مسػيرة النبػي صػال  األسػبوعية المناوئػة للسػتيطاف 

 في محافظة راـ اهلل والبيرة.
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مواطنػػاف بجػػروح، والعشػػرات باالختنػػاؽ بالغػػاز المسػػيؿ لمػػدموع، أمػػس، خػػلؿ قمػػ  قػػوات االحػػتلؿ  وأصػػيب
مسيرة بمعيف األسبوعية المناوئة للستيطاف والجدار العنصري في جمعة نصرة األقصى ونصرة الشهيد باسػـ 

 أبو رحمة.
االحػتلؿ مسػيرة كفػر قػدـو كما أصيب شاب بجروح وعشرات المػواطنيف باالختنػاؽ، أمػس، خػلؿ قمػ  قػوات 

 عاما . 44األسبوعية المناهضة للستيطاف، والمطالبة بفت  الشارع الرئيس لمبمدة المغمؽ منذ أكثر مف 
34/9/1031األيام، رام اهلل،   

 

 مخيم نير البارد ألبناءخطة الطوارئ  إلغاء "األونروا"عتصام في بيروت احتجاجا عمى قرار ا 11
المور الرئيسي لوكالة الغوث في بيروت شػارؾ فيػه عػدد مػف  أماـماهيري حاشد اعتصاـ ج أمسنفذ : بيروت

مخيمات الشماؿ وبيػروت، احتجاجػا عمػى  أبناءقيادة الفصائؿ الفمسطينية والمجاف الشعبية وجمهور كبير مف 
 مخيـ نهر البارد. ألبناءخطة الطوارئ الشاممة  بإلغاء« األونروا» إجراءات

ممثمػػػة  األونػػػروابػػػدر حيػػػث دعػػػا  أركػػػافالمجنػػػة المركزيػػػة لمجبهػػػة الديموراطيػػػة  وتحػػػدث فػػػي االعتصػػػاـ عضػػػو
بالمػػدير العػػاـ الػػى التراجػػ  عػػف الوػػرارات الجػػائرة بحػػؽ ابنػػاء مخػػيـ البػػارد التػػي كػػاف لهػػا تػػداعيات سػػمبية عمػػى 

 اكثر مف مستوع خاصة اصحاب االمراض المستعصية والطمبة وعمـو ابناء البارد.
يعػػاري امػػيف سػػر المجنػػة الشػػعبية لمخػػيـ نهػػر البػػارد اف قضػػية المخػػيـ هػػي قضػػية جميػػ  واعتبػػر ابػػو لػػواء م

الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف داعيػػا الشػػعب الفمسػػطيني فػػي لبنػػاف الػػى مػػؤازرة ابنػػاء البػػارد فػػي تحركػػاتهـ الجماهيريػػة 
 بالمخيـ.العمار المخيـ واجبار االونروا عمى التراج  عف مشروعها بتخفيض البرنامج االغاثي الخاص 

وألوى كممة الفصائؿ الفمسطينية في لبناف عضو المكتب السياسي لمجبهة الديموراطية عمي فيصؿ حيػث قػاؿ 
اف مماطمة االونروا وتجاهمها لحووؽ ومطالب ابناء مخيـ نهر البارد سيوود الى نتػائج سػمبية منهػا االعتصػاـ 

سػػات السػػمبية التػػي سػػتتركها اجػػراءات االونػػروا المفتػػوح واالضػػراب العػػاـ فػػي كػػؿ مخيمػػات لبنػػاف نظػػرا للنعكا
 بالغاء خطة الطوارئ.

34/9/1031الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 المنتج الفمسطيني وصل إلى العالمية :"البيان"جواد الناجي لـ  14
عػف ممارسػات « البيػاف»كشؼ وزير االقتصػاد الفمسػطيني جػواد النػاجي فػي حػوار مػ  : راـ اهلل ػ عبداهلل ري اف

نتهجها االحتلؿ اإلسرائيمي بهدؼ إبواء االقتصاد الفمسطيني ضعيفا  ومرتبطا  باقتصادل، األمػر الػذي يحػوؿ ي
دوف تمكػيف الفمسػػطينييف والحكومػػة والوطػػاع الخػػاص مػػف تحويػؽ نجاحػػات عمػػى طريػػؽ التنميػػة، الفتػػا  إلػػى أف 

 مواردل. أبرز تمؾ الممارسات تتمث ؿ في حرماف االقتصاد الفمسطيني مف استخداـ
ولفػػت النػػاجي إلػػى أف  الحكومػػة حو وػػت إنجػػازات كثيػػرة عبػػر منظومػػة تشػػريعات منظ مػػة أبرزهػػا قػػانوف تشػػجي  
االستثمار الذي يعد األفضؿ عمى مستوع المنطوػة بمػا يػوف ر مػف حػوافز، مبي نػا  أف  مػف شػأف الوػرار األوروبػي 

هػػػذا إقػػػرار وتأكيػػػد عمػػػى »بػػػديل ، مضػػػيفا : مواطعػػػة منتجػػػات المسػػػتوطنات االعتمػػػاد عمػػػى المنػػػتج الفمسػػػطيني 
 «. الموقؼ الدولي بأف  هذل المستوطنات غير شرعية وال يمكف التعامؿ معها

دولػػػة منهػػػا ألمانيػػػا وأميركػػػا وبريطانيػػػا  70مشػػػيرا إلػػػى أف المنػػػتج الفمسػػػطيني وصػػػؿ إلػػػى العالميػػػة بوبولػػػه فػػػي 
المسػػار »قتصػادية بمواقػػؼ سياسػية، مردفػا : وفرنسػا. وأعػرب النػاجي عػػف رفضػه الوػاط  رهػػف المشػروعات اال

 «.السياسي مسار والتنمية االقتصادية شأف آخر
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34/9/1031البيان، دبي،   
 

 "أكاذيب" غزة مصري لـ"األيام": الحديث عن تدخل عسكري مصري في القطاع دبموماسي 
لمسؤوليف في اعتبر مصدر دبموماسي مصري رفي  المستوع أف ما يرددل بعض ا عبد الرؤوؼ ارناؤوط:

حركة حماس عف احتماؿ تدخؿ عسكري مصري في غزة "بمثابة أكاذيب ال تستحؽ الرد" وقاؿ: "إف ما يتـ 
ترديدل مف شائعات وأكاذيب حوؿ التدخؿ المصري في غزة هو محاولة الختلؽ خطر خارجي وهمي 

 لمهروب مف مشاكؿ حماس الداخمية".
كشؼ عف اسمه لػ"األياـ": "عمى مدع التاريخ دافعت مصر وقاؿ المصدر الدبموماسي، الذي فضؿ عدـ ال

عف الشعب الفمسطيني ودعمته وقدمت الشهداء وبالتالي فهي دائما تحمي الشعب الفمسطيني والوضية 
 الفمسطينية وتحاوؿ أف تحمي الفمسطينييف داخميا  مف خلؿ رعايتها ودفعها لممصالحة الفمسطينية".

حظنا، مؤخرا ، نبرة  مف قيادات حماس تشير إلى محاولة خمؽ عدو وهمي قاؿ الدبموماسي المصري: "الو 
لمهروب مف أزمتهـ الداخمية، خاصة بعد أف توصموا إلى هدنة م  إسرائيؿ، وبالتالي افتودوا العدو الخارجي، 

 ويحاولوف اآلف البحث واختلؽ هذا العدو".
معبر رف  الحدودي بيف قطاع غزة ومصر  ونفى الدبموماسي المصري أف تكوف اإلجراءات األخيرة عمى

وقاؿ: "مصر توؼ تماما  إلى جانب  بمثابة عواب لسكاف الوطاع أو لدفعهـ لموياـ بعمؿ شعبي ضد "حماس".
الشعب الفمسطيني الشويؽ في غزة، وهي تمي ز بيف عموـ الشعب الفمسطيني في الوطاع وبيف مف يحر ض 

يتـ الوياـ به مف إجراءات استثنائية عمى معبر رف  إلى األوضاع وعزا المصدر الدبموماسي ما  عمى مصر".
 األمنية االستثنائية في شماؿ سيناء.

وشدد في هذا الشأف عمى أف "هناؾ حربا  حويوية  ضد اإلرهاب في شماؿ سيناء، وما تووـ به مصر مف 
أعماؿ السيادة التي ال  إجراءات هو ضد اإلرهاب". وقاؿ: "ما تووـ به مصر في المنطوة الحدودية هو مف

 يحؽ ألي طرؼ خارجي التدخؿ فيها".
 //، األيام، رام اهلل

 
 األقصىالمسجد يدين الجراءات السرائيمية في  األردن 16

يعكؼ األردف عمى الوياـ باتصاالت حثيثة تهدؼ الى ازالػة المنصػة مػف حػائط البػراؽ  :هل العدواف -عماف 
 الشريؼ.في المسجد االقصى في الودس 

أف األردف يجػري اتصػاالت « الػرأي»وأكد أميف عاـ المجنة الممكية لشؤوف الودس عبداهلل كنعاف في حديث لػػ 
مػػ  الجهػػات المسػػؤولة فػػي إسػػرائيؿ والمجتمػػ  الػػدولي، إلزالػػة المنصػػة التػػي أقامتهػػا إدارة االحػػتلؿ اإلسػػرائيمي 

 في ساحة البراؽ مؤخرا.
ا قامت به إسرائيؿ مف تركيب لممنصة في ساحة البراؽ .. إذ أنها تريػد مػف إنه ليس مستغربا م« وقاؿ كنعاف

وراء ذلؾ أف تنتزع موط  قدـ لها في هذل السػاحة التػي قػرر المجتمػ  الػدولي والشػرعية الدوليػة أنهػا والجػدار 
 «.، عمى أثر ما يعرؼ بثورة البراؽ4930كامميف ممؾ لممسمميف وحدهـ منذ عاـ 

يرفض جممة وتفصيل ما توـو به إسرائيؿ بحؽ المسجد األقصى منوها بالبياف العاجؿ  وشدد عمى أف األردف
يوػػػاؼ  لمحكومػػػة األردنيػػػة الػػػذي اسػػػتنكرت فيػػػه إقامػػػة هػػػذل المنصػػػة والػػػذي طالبػػػت فيػػػه إسػػػرائيؿ بإزالتهػػػا فػػػورا واو

 إجراءاتها العدوانية بحؽ األقصى.
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مػػا االحتكػػاـ إلػػى منطػػؽ الوػػوة وأضػػاؼ إف أمػػاـ إسػػرائيؿ أحػػد حمػػيف، إمػػا االحتكػػاـ لوػػرارا ت الشػػرعية الدوليػػة، واو
 والفوضى وال أعتود أف السلـ يمكف أف يسود إذا ظمت إسرائيؿ تحتكـ إلى الووة التي لف تدـو لها إلى األبد.

 34/9/1031، الرأي، عّمان
 

 "إسرائيل"أفراد خالل زيارة األسرى في  خمسةالسماح بدخول  األردنية: الخارجية وزارة 17
أعمنػت وزارة الخارجيػة وشػؤوف المغتػربيف أنػه سيسػم  بػدخوؿ خمسػة : نيفػيف عبػد الهػادي -الدستور -اف عم

أفػػراد مػػف أهػػالي االسػػرع االردنيػػيف بػػدال مػػف ثلثػػة كمػػا كػػاف موػػررا فػػي السػػابؽ، عنػػد قيػػامهـ بالزيػػارة الموػػررة 
 لحاجيات.ألبنائهـ قريبا في السجوف االسرائيمية، كما سيتـ السماح بإدخاؿ جمي  ا

وزارة الخارجية باجراءات ترتيب الزيارة مف خلؿ تنفيذهـ « تباطؤ»وفي الوقت الذي رفض به أهالي االسرع 
العتصاـ أماـ مبنى الوزارة يوـ الخميس الماضي، فود جددت الوزارة تأكيداتها بأنها ماضية بػاالجراءات التػي 

 اي عوبات. مف شأنها ضماف زيارة جمي  اهالي االسرع ألبنائهـ دوف
 34/9/1031، الدستور، عّمان

 
 معرض أطفال غزة الخيري في جاليري دار المشرقاألردن:  18

 30الػذي يتواصػؿ فػي جػاليري دار المشػرؽ حتػى « أطفػاؿ غػزة الخيػري»معػرض « كود.كوـ»نظمت  :عماف
 مؤسسة إنواذ الطفؿ هناؾ. »الجاري ويرصد ريعه ألطفاؿ غزة عف طريؽ 

فوتوغرافية تـ التواطهػا بعدسػات المصػوريف العػالمييف جػيـ ماكفػارليف وأنتػوني داوتػوف يشتمؿ المعرض صورا  
 وجوزيبي أكويمي، والتي تجسد معاناة وآماؿ أطفاؿ غزة.

 34/9/1031، الرأي، عّمان
 

 عممية السالم  ادفعوا ..مصربخارطة الطريق  ادعموا ..بعدوا خطر الحروباألوباما:  األحمدصباح  
ورويترز: بحث الشيخ صباح االحمد م  رئيس الواليات المتحدة األميركية باراؾ أوباما كونا  -واشنطف

 العلقات الثنائية وممفات المنطوة برمتها.
وأكد سمو األمير عوب لوائه أوباما في البيت االبيض اف المواء تناوؿ "موضوع أمف الخميج وجهودنا 

ي هذل المنطوة الحيوية الهامة السيما وسط التطورات الراهنة المشتركة في تحويؽ األمف واالستورار والتنمية ف
 في المنطوة". 

وذكر اف المواء تطرؽ ايضا الى "موضوع المعاناة اإلنسانية الشديدة لمشعب السوري واستمرار تدهور 
األوضاع اإلنسانية في الداخؿ واللجئيف وأشرنا إلى ضرورة تضافر كؿ الجهود وتسريعها في سبيؿ تحويؽ 
الحؿ السممي وابعاد المنطوة عف خطر الحروب"ي مضيفا "وأشرنا كذلؾ إلى ضرورة تحويؽ األمف واالستورار 
في جمهورية مصر العربية ودعـ كؿ الخطوات البناءة السيما خارطة الطريؽ كما اكدنا عمى ضرورة تحويؽ 

 االمف واالستورار في الجمهورية اليمنية".
طرؽ الى "عممية السلـ في الشرؽ األوسط وضرورة تركيز الجهود الدولية وبيَّف سمو األمير اف البحث ت

لدف  المفاوضات المزم  عودها وتهيئة كؿ عناصر النجاح لها واستمرار جهود الواليات المتحدة في عممية 
 السلـ".

 //، السياسة، الكويت
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 "إسرائيل"ح النتيجة في صال ةألف شييد في سوري القرة داغي: بعد الشيخ  

دعا الشيخ د. عمي محيي الديف الورة داغي االميف العاـ للتحاد العالمي لعمماء المسمميف : الشرؽ –الدوحة 
المجاهديف والمدنييف السورييف الى توحيد صفوفهـ كحؿ وحيد في تمؾ االزمة التي قاؿ انها اسفرت عف 

 ملييف سوري. الؼ شهيد وتشريد  
الؼ شهيد وتدمير  انه بعد  ،بة الجمعة بجام  السيدة عائشة رضي اهلل عنهافضيمته في خط قاؿو 

ملييف مشرد تأتي النتيجة في جيب امريكا واسرائيؿ، ألف تسميـ هذل االسمحة لمصمحة  مبنى و 
ف لف تستعمؿ ضدل ألنه قد يو  في أيد ي مف؟ لمصمحة اسرائيؿ طبعا  النها كانت خائفة مف هذل االسمحة واو

 االخريف.
وقرر اف األيادي التي تحرؾ مصر والتي تحرؾ سوريا والتي تحرؾ بعض دوؿ الخميج يد واحدة، وهي يد 
ال فما فائدة التي تجنيها إحدع الدوؿ في الخميج وهي تتعهد بأف تفشؿ جمي  الثورات  الموبي الصهيوني، واو

زب الكردي بي كي كي مف االتفاؽ م  العربية مف مصر، مف تونس وليبيا، بؿ حتى لهـ يد في توقيؼ الح
تركيا، المؤامرة كبيرة، وتنفذ بأيدينا وبأموالنا، وبعرؽ جبيننا، ولكف النتائج االيجابية تدخؿ في جيوب اعدائنا، 

 ونحف نخرج بكؿ هذل االزمات.
مف  وما يحدث في الودس، فاليوـ الودس مهدد بالتوسيـ جزء منه لهـ وعمؽ عمى مايحدث في الودس بووله:

الحـر الخميمي والجزء البسيط لممسمميف اما المستوطنات والمستعمرات فحدث وال حرج، والتضييؽ عمى غزة 
بكؿ الوسائؿ، فما ذنبهـ؟ وما علقتهـ بما يحدث في مصر؟ فمماذا هذا الحصار؟.

 //، الشرق، الدوحة
 
 جري بمصر حرب عمى السالمالصياينة يمدحون السيسي ألنيم لم يجدوا مثمو وما ي :القرضاوي 

لندف ػ احمد المصري: دعا الدكتور يوسؼ الورضاوي رئيس االتحاد العالمي لعمماء المسمميف، المصرييف 
إلى الخروج مف المنازؿ مف أجؿ الوقوؼ إلى جانب اإلسلمييف وأنصار الرئيس المعزوؿ محمد مرسي، 

إخوانكـ، واال فمف تجدوا لومة العيش، فاإلنولبيوف اخرجوا مف منازلكـ لمدفاع عف ‘والدفاع عنهـ، قائل 
 ، جاء ذلؾ في خطبة الجمعة التي الواها بالعاصمة الوطرية الدوحة. ’سيظموف وراءكـ حتى يخربوا منازلكـ

وطالب الورضاوي في خطبة الجمعة امس أفراد الجيش والشرطة، بأال يستمعوا ألوامر قادتهـ والذيف وصفهـ 
 ’. ال توتموا اخا لكـ، فالصهاينة يمدحوف السيسي ألنهـ لـ يجدوا مثمه‘ ، قائل’الظممة’بػ

، واصفا مف ’عدـ قتؿ المصرييف، وعدـ طاعة مف يأمرهـ بالوتؿ‘ودعا الورضاوي في خطبته الجنود إلى 
الجيش المصري لـ يعد ليوتؿ المصرييف، الجيش المصري أعد ليوتؿ ‘، مضيفا ’الظممة’يأمرهـ بذلؾ بػ

 يف مف الصهاينة وامثالهـ.المعتد
مصر هي الدولة التي طالما رفعت راية اإلسلـ، وخرج منها العمماء لمدعوة، ولكنها ‘وأضاؼ الورضاوي 

 ’. اآلف هي التي تحارب اإلسلـ
 تصوروا مصر تحارب اإلسلـ، وهي التي انتصرت منذ سنتيف ونصؼ في ثورة ‘وأضاؼ الورضاوي 

ظالميف الذيف حاربوا الشعب، وحاربوا اإلسلـ، وحاربوا الحرية والكرامة، وحاربوا عمى الطغاة ال يناير 
 ’. األمة وحووؽ األمة

 //، القدس العربي، لندن
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 لمقاء نتنياىو األحد "إسرائيل"كيري في الخارجية األميركية:  وزارة 

زير جوف كيري سيتوجه االحد الى اعمف المتحدث باسـ وزارة الخارجية االميركية اف الو : ا ؼ ب -جنيؼ 
 اسرائيؿ لمواء رئيس الوزراء بنياميف نتانياهو الستعراض ما آلت اليه المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية.

وقاؿ المتحدث جف بساكي "اف هدؼ هذل الزيارة هو اجراء محادثات معموة م  رئيس الوزراء حوؿ وض  
ف عمى اثر لواء وزير الخارجية االميركي م  الرئيس الفمسطيني المفاوضات بيف االسرائيمييف والفمسطينيي

محمود عباس االثنيف الماضي في لندف. وسيبحثاف ايضا التطورات بخصوص سورية".
 //، الحياة، لندن

 
 يعتنق السالم في غزة أمريكيشاب  

في مسجد المصطفى  //أعمف شاب أميركي يبويـ في مدينة غزة إسلمه بعد صلة الجمعة  :غزة
وأشهر  غرب المدينة بعد أف أبدع إعجابه بالديف اإلسلمي الذي عرفه مف خلؿ معاشرته لمفمسطينييف.

عام ا( والذي غي ر اسمه لػ"عبد الكريـ"  إسلمه أماـ جم  كبير مف رواد المسجد ، فيما الشاب نيكوالس )
 الخميس. كاف نطؽ الشهادتيف في المحكمة الشرعية بغزة أمس

قطاع غزة وما  أهؿوجاء هذا الرجؿ في إحدع الووافؿ التضامنية م  غزة، وبوي فيها بعد أف تأثر بمعاناة 
.إسرائيميةيتعرضوف له مف انتهاكات 

 //، وكالة سما الخبارية
 
 
 
 

 ال يستحق الحصار غزةقطاع  14
 د. ناصر عبد الرحمف الفرا

بكػؿ مػا تحمػؿ الكممػة مػف أبغػض معػاني االشػمئزاز. مػف يوافػؽ أو ما يحصؿ لوطاع غزة مف حصار جريمة 
يشػػارؾ بشػػكؿ مػػا فػػي اسػػتمرارل، تحػػت أي ذريعػػة كانػػت وأي كانػػت توجهاتػػه ومواصػػدل، يسػػتحؽ أقصػػى أنػػواع 
االستنكار. بأي حؽ يوبؿ بأف توهر وتسمب إرادة أكثر مف مميوف شخص، معظمهـ صبياف في ريعاف العمػر 

 بار في السف ومرضى.وشباب بدوف أفاؽ، م  ك
أي بشاعة تجبر عمى معاممتهـ بهذا الشكؿ، ما هو الذنب الذي اقترفه هؤالء كي تويػد حػركتهـ وحػريتهـ، أي 
ذريعػػة تػػدف  الػػبعض لخمػػط األوراؽ ووضػػ  كػػؿ النػػاس فػػى كفػػة واحػػدة مػػف الميػػزاف؟ أبنػػاء الوطػػاع عػػانوا مػػرارة 

د دف  ثمف قاس. رغـ ذلؾ وبدؿ مكافػأتهـ يضػرب عمػيهـ االحتلؿ وتصدوا له بجسارة وكبرياء، لود دحرول بع
طوؽ شبيه بمخمب االحتلؿ. بعد كؿ ما قاـ به أهؿ الوطػاع، يجػب النػداء بصػوت عػاؿ والوػوؿ، كفػى.. هػؿ 
هذا جزاء مف ضرب آخر معاقؿ االستعمار؟ دعوهـ يعيشوف بكرامة أو يموتوف بعزل مثمما حصػؿ معهػـ أيػاـ 

الذي يستمر في كفاحه ويساند اآلخر في مسيرة النضػاؿ، خاصػة اف كػاف عمػى  االحتلؿ. اإلنساف الحر هو
قناعػػة بػػأف المشػػوار لػػـ ينتػػه بعػػد ويجػػب اجتيػػازل بتعػػاوف تػػاـ. وأف الموهػػور يتوػػاعس فػػي النهايػػة عػػف العطػػاء، 
 يجػب تحريػر الوطػاع ليػتمكف أهمػه مػف التفاعػؿ مػ  بػاقي أرجػاء الػوطف، بالػداخؿ والشػتات. بعػدما تمكنػوا مػػف
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االفػػلت نوعػػا  مػػا مػػف بػػراثف االحػػتلؿ، يجػػدر بػػالجمي  مػػداراتهـ وتعزيػػز ثبػػاتهـ، ألف ذلػػؾ سػػيجعؿ مػػنهـ خيػػر 
 داعـ حيف يتغير المسار. أيف بعد النظر يا سادة ويا أصحاب الجال 

مػػف خػػلؿ اسػػتغلؿ أو اذالؿ الوطػػاع فػػاف هنالػػؾ مػػف يػػذؿ نفسػػه ويبتػػز شػػعبا بػػدوف حػػؽ. شػػعب منػػذ البدايػػة 
يحصؿ لباقي أهمه. شعب مصمـ عمى االستمرار فى المواجهة، كانػت هنالػؾ مصػالحة أـ لػـ تكػف  يرفض ما

هنالؾ مفاوضات. شعب يعتز بنفسػه، ألنػه مػازاؿ صػامدا  فػوؽ أرض الميعػاد، بأكنػاؼ بيػت الموػدس، يحػافظ 
عمػػػى المسػػػػاجد، يحمػػػػي الكنػػػػائس ويحػػػػرص عمػػػػى المعابػػػػد حتػػػى يػػػػأتي يػػػػـو الميعػػػػاد. شػػػػعب رضػػػػي بالشػػػػتات 

المخيمات بدوف أف تنحني له قامة يوما  ما. إف كنػتـ تريػدوف خيػرا  لهػذا الشػعب فغيػروا السػموؾ والتصػرفات، و 
أو أتركول وانصرفوا، فود عاش هذا الشعب تاريخه بدونكـ وهو قادر عمى فعؿ ذلؾ مف بعدكـ. لوػد كػاف فخػرا  

ر بالخجػػػؿ ألف هنالػػػؾ مػػػف صػػػب  لهػػذا الشػػػعب أف يحتػػػؿ، ألف ذلػػػؾ أكرمػػػه بشػػػرؼ النضػػاؿ. أمػػػا اآلف، فيشػػػع
مسيرة نضاله بالعار، حينا  بالتشرذـ واالقتتاؿ وحينا  بغرس الضغينة والبغضاء. ما لـ يتمكف العدو اإلسرائيمي 

يحاولوف إنجازل. لود عاشت اجياؿ كاممػة تناضػؿ مػف أجػؿ نػزع الحريػة، بػدوف أف ’ الجدعاف‘مف نيمه ها هـ 
كاف هدفها واضحا، تطهير األرض وتحرير مف فيها مػف سػكاف. أمػا  تسمي طوائؼ أو تختمؼ عمى الرايات.

 اآلف فود تعودت األمور وتداخمت عميهـ الرؤية وأصب  الكثيروف امامهـ مجرد اشباح. 
بأي ذنب يعاقب هؤالء، انهـ أضعؼ مف أف يتمكنوا، بأمعائهـ الخاوية، مف اشعاؿ الفوضى والولقؿ في أي 

، وبهدؼ زيادة حدل االحتواف والخناؽ. ما الجـر الذي اقترفه سكاف رف ، ديػر مكاف، كما يدعي البعض بظمـ
البم ، البريج، خانيونس والنصيرات لكي تبوى إرادتهـ مشمولة، بػأي ذنػب تسػمب وتػذؿ عفويػة هػؤالء، هػؿ هػـ 
ـو مف اختاروا مصيرهـ أـ أف المصائب توالػت عمػيهـ منػذ زواؿ االحػتلؿ، هػؿ حوػا  يعػرؼ معظػـ هػؤالء مفهػ

ومواصد مختمؼ األطراؼ المتربصة لمزعامة والجػال؟ مػف بػيف هػؤالء هنالػؾ مػف يػردد الشػعارات الرنانػة بػدوف 
أف يفهـ فعل  المواصػد الخفيػة لممحنيهػا ومخرجيهػا، بػل شػؾ، هنالػؾ مػف يجهػؿ أبعػاد الصػراعات والتحالفػات 

ض بهػػـ الكيػػؿ. عػػف بعػػد ومػػف قػػرب واالسػػتراتيجيات. يػػا سػػادة تصػػرفوا بشػػكؿ آخػػر أو دعػػوهـ وشػػأنهـ فوػػد فػػا
أوصػمتـ الوطػاع لحافػػة بػيف االنفجػار واالنهيػػار. أيػف ضػمير اإلنسػػاف، كػؿ شػيء يحصػػموف عمػيهـ بػػالوطرات، 
ليموتوا بصمت. هذل المأساة لـ تحصػؿ لهػـ حتػى أيػاـ االحػتلؿ. عمػى مػا يبػدو هنالػؾ مػف هػو مصػمـ عمػى 

هو أسوأ طالما أنه في منصبه مرتػاح. كػؿ طػرؼ يريػد  عدـ وض  ذلؾ في االعتبار. ال يهمه أف يو  لهـ ما
كسػر ذراع اآلخػػر عمػػى حسػػاب هػػؤالء النػػاس، بػػأي حػػؽ يػػتـ ذلػػؾ ومػػف يػػدف  ثمػػف هػػذا؟ لػػـ توهػػر عػػزيمتهـ وال 

 توض  في الحسباف كرامتهـ وحوهـ في الحياة. 
كبػر راحػة البػاؿ، تػدفؽ غالبية أبناء الوطاع ال يهمهـ حاليا  مف يحكـ فى الػداخؿ أو خمػؼ األسػوار. همهػـ األ

شيء مف الماء وعدـ انوطاع الكهرباء، هؿ فعموا حوا  شيئا لكي يستحووا أو ال يستحووا كػؿ ذلػؾ. أي خطيئػة 
ارتكبوا. هؿ هـ مف حسػموا األمػر أـ هػـ مػف دبػروا االنولبػات، هػؿ جمػيعهـ منػتـ لفصػيؿ، لحػزب أو لحركػة 

ف يعرؼ شيئا عػف كممػة انتمػاء. إذا  لمػاذا هػذا العوػاب، لمػاذا ما. أكيد ال. معظمهـ قرؼ هذا الحاؿ وال يريد أ
ال يترؾ هؤالء ويبوى الصراع قائما بيف الذيف تركوا المحتؿ وأصبحوا بعضهـ عمى بعض أبغض مف البعض 
عمػػى األعػػداء، بػػأي عػػرؼ سياسػػي يعوػػؿ أف يعاقػػب األطفػػاؿ، الرجػػاؿ والنسػػاء ال لػػذنب اقترفػػول اال الف مػػف 

ما ال يتماشػى مػ  هػذا أو ذاؾ المػزاج.. فعػل  بعػد مػا يػرع اإلنسػاف مػا يػرع يبوػي محتػار، يحكمهـ في لحظة 
فتراودل كثير مف االفكار، مثؿ هؿ مف الواجب مواومة الوريب أوال  ومف ثػـ االلتفػات الػى األعػداء، أـ العكػس 

ياسة أبناء مدينة هاشـ فرقا تماما ؟ حاليا  معظـ أبناء الشعب الفمسطيني تائه بيف الخياريف. منذ أف قسمت الس
متنػػافرة تتػػوالى عمػػيهـ النكبػػات مػػف كػػؿ مكػػاف، مػػف السػػماء، مػػف تحػػت األرض، مػػف الوريػػب، مػػف البعيػػد ومػػف 
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خمؼ الجدراف. حاليا  هؤالء مػثمهـ مثػؿ أي فمسػطيني متػاب  الوضػ  عػف كثػب، يعيشػوف فتػرة سػكوف لػيس لهػا 
 بهدوء الموابر في انتظار يـو البعث واالنتشار.مثيؿ. هدوء شبيه بهدوء الموج قبؿ الطوفاف. شبيه 

 34/9/1031، القدس العربي، لندن
 

 في ذكراه العشـرين وحصاده المر الذي يقترب "أوسمو" 15
 ياسر الزعاترة

عامػا عمػى والدة اتفػاؽ أوسػمو المشػؤوـ، ذلػؾ الػذي تخم ػؽ فػي السػر كمػا  10مرت بنا يوـ أمػس ذكػرع مػرور 
أنه يتكرر اآلف، إْذ نسم  عف مفاوضات سرية، ال يبستبعد أف تخػرج عمينػا بمولػود يميؽ به، األمر الذي يبدو 

 مشوَّل آخر بعد وقت قد ال يطوؿ، وبرعاية ذات الرموز الذيف كاف لهـ الدور األبرز في االتفاؽ األصمي.
العوػلء،  في داللة ال تخفى عمى” أريحا أوال -غزة“قبؿ عشريف عاما خرج ذلؾ االتفاؽ الذي سمي في حينه 

، أمػػػا أريحػػػا فهػػػي مدينػػػة ”يهػػػودا والسػػػامرة“التػػػي تتشػػػكؿ ممػػػا يسػػػمونه ” إسػػػرائيؿ“فغػػػزة ليسػػػت جػػػزءا مػػػف أرض 
ممعونػػة بحسػػب المعتوػػد التػػوراتي؛ مػػا يعنػػي أف التنػػازؿ العممػػي لػػف يكػػوف سػػوع عػػف هػػاتيف المػػدينتيف، بينمػػا 

يس االنسػحاب مػف بويػة المػدف وتجمعػات ، ولػ”إعادة انتشار الجيش اإلسرائيمي“يتحدث االتفاؽ بعد ذلؾ عف 
 السكاف الفمسطينييف، وذلؾ لتخميص االحتلؿ مف عبء إدارتهـ أمنيا وسياسيا واقتصاديا.

حػػيف نتػػذكر احتفػػاؿ اإلسػػرائيمييف باالتفػػاؽ الػػذي اعتبػػرل بعضػػهـ مثػػؿ المػػؤتمر الصػػهيوني فػػي بػػاؿ بسويسػػرا، 
يف نتػذكر ذلػؾ، نػدرؾ حويوػة االتفػاؽ الػذي واجػه رفضػا ، ح”تأسيس الدولة“وبعضهـ مثؿ وعد بمفور، وأحيانا 

عارما في أوساط الفمسػطينييف، مػف دوف أف يحػوؿ ذلػؾ دوف تمريػرل مػف قبػؿ ياسػر عرفػات فػي ظػؿ سػيطرته 
 المطموة عمى حركة فت  ومنظمة التحرير.

حػرب اسػتنزاؼ  للحتفاؿ االسرائيمي المشار إليه سبباف؛ يتصؿ األوؿ بالكابوس الذي خمصهـ منه ممثل فػي
حويوية كانت تتحرؾ عمى األرض، بدأتها حماس والجهاد في قطاع غزة وامتدت نحو الضفة الغربية، مطموػة 
النمط االستشهادي. أما السبب اآلخر فيتمثؿ في تدشيف االتفاؽ لمسيرة االستثمار الصهيوني ل جواء الدولية 

تالي االنفراد األمريكي بالوض  الدولي في انجاز تسوية الجديدة )انهيار االتحاد السوفيتي، حرب الخميج( وبال
 وفؽ الحمـ االسرائيمي؛ يتمدد مف خللها المشروع الصهيوني عمى طوؿ الشرؽ األوسط وعرضه.

كػػاف جػػوهر االتفػػاؽ هػػو تشػػكيؿ سػػمطة مصػػممة لخدمػػة االحػػتلؿ، بحسػػب تعبيػػر أحػػد الكتػػاب اإلسػػرائيمييف، 
ى التنسيؽ األمني، وذلػؾ موابػؿ نوػؿ إدارة السػكاف الفمسػطينييف بالتػدريج وتووـ بحماية أمنه مف خلؿ ما يسم

إلى السمطة بصيغة أقػرب إلػى البمديػة ومركػز الشػرطة، مػ  أف التسػمية ال تهػـ الصػهاينة كثيػرا مػا داـ جػوهر 
 الصفوة متحووا.

يمنحه الصهاينة ، ظهر الوجه الحويوي للتفاؽ، والسوؼ الذي يمكف أف 1000في كامب ديفيد، صيؼ العاـ 
لمفمسػطينييف، ممػثل فػي دولػة مجػزأة األوصػاؿ عمػى قطػاع غػزة وأكثػر قمػيل مػف نصػؼ الضػفة الغربيػػة؛ دوف 
سػػػيادة، ودوف عػػػودة اللجئػػػيف، ودوف الوػػػدس الشػػػرقية، بػػػؿ باقتسػػػاـ المسػػػجد األقصػػػى أيضػػػا )جػػػزء مػػػف شػػػوه 

ر الحفػػر بحثػػا عػػف الهيكػػؿ الػػذي يزعمػػوف العمػػوي لإلسػػرائيمييف، إلػػى جانػػب السػػيادة عمػػى شػػوه السػػفمي السػػتمرا
 وجودل هناؾ(.

رفػػض ياسػػر عرفػػات التوقيػػ  عمػػى االتفػػاؽ، ولػػـ تجػػرؤ الػػدوؿ العربيػػة عمػػى دعػػـ توقيعػػه، فحػػاوؿ التمػػرد مػػف 
خػػلؿ انحيػػازل النتفاضػػة األقصػػى التػػي انػػدلعت ردا عمػػى االتفػػاؽ، وعمػػى بػػؤس السػػمطة  التػػي أنتجهػػا، وذلػػؾ 

ة، وهو ما فشؿ عمميا نظرا لحويوة أف برنامج المواومة لـ يكف بالنسبة إليه سوع عمى أمؿ تغيير شروط المعب
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وسيمة ضغط سياسي لتحسيف شروط الصفوة ال أكثر. وفي النهاية قرر شاروف التخمص منه، وساعد بعػض 
 مف حوله في تهيئة األجواء لذلؾ.

الوفػاء لشػروط أوسػمو بصػرؼ  بعد عرفات جيء بمف وقفوا ضدل وضد انتفاضة األقصى، ولمف أصروا عمػى
النظر عف نتيجة التفاوض، وها هي األياـ تمضي مف جديد لكي توترب النهاية البائسة لهذل المسيرة،  ممثمة 
فػػػي دولػػػة مؤقتػػػة فػػػي حػػػدود الجػػػدار، دوف الوػػػدس ودوف عػػػودة اللجئػػػيف، ودوف سػػػيادة وال سػػػلح، ثػػػـ يجػػػري 

مػـ المتحػدة لهػا نػزاع حػدودي مػ  جارتهػا، وليغػدو المؤقػت االعتػراؼ بهػا أمميػا كدولػة كاممػة العضػوية فػي األ
 دائما بمرور الوقت، مف دوف استبعاد صفوة نهائية بروحية وثيوة جنيؼ )المشؤومة أيضا( وممحوها األمني.
والحاؿ أف الحصاد المر التفاؽ أوسمو لـ يكف أكثر وضوحا مما هو عميه اآلف، وسيتض  أكثر في زمف لػف 

ا بصػػفوة تطػػبخ فػػي السػػر، تمامػػا مثػػؿ أوسػػمو كمػػا أشػػرنا مػػف قبػػؿ(، مػػا يفػػرض عمػػى الشػػعب يكػػوف بعيػػدا )ربمػػ
الفمسطيني وقوال الحية أف يمتحموا في رحمة نضاؿ جديدة عنوانها الوقػوؼ فػي وجػه هػذا المخطػط الػذي يهػدد 
ف آمنا بأنه ما مف شيء يمكف أف يصفيها بشكؿ نهائي، فػي ظػؿ وجػود شػعب حػي وأ مػة بتصفية الوضية، واو

 لف تتخمى عف قضيتها المركزية بأي حاؿ.
 34/9/1031، الدستور، عّمان

 
 
 

 أمن حدودىا الجنوبية إلى الشاباك لئال تتحول سيناء إلى منصة صواريخ تنقل "إسرائيل" 16
 ماجد الشيخ
تواصػػؿ الوػػوات المصػػرية تنفيػػذ حممػػة عسػػكرية فػػي مػػدينتي رفػػ  والشػػيخ زويػػد، وصػػفت بػػاألكبر عمػػى أرض 

 .4973حرب تشريف األوؿ )اكتوبر(  سيناء منذ
وبودر ما تتسارع تطػورات الحػدث المصػري فػي الػداخؿ، تتصػاعد العمميػات العسػكرية فػي شػبه جزيػرة سػيناء، 
يومػػا  بعػػد يػػوـ، ضػػد المجموعػػات المتطرفػػة التػػي مػػا برحػػت تتوالػػد كػػالفطر، وتتػػداخؿ فػػي مػػا بينهػػا وبػػيف تمػػؾ 

هتمػػػاـ متزايػػد مػػػف الوػػػوع الدوليػػػة، فوػػد أكػػػد الػػػرئيس الروسػػػي الموجػػودة فػػػي قطػػػاع غػػػزة، حتػػى حظػػػي األمػػػر با
 فلديمير بوتيف أف بواء الوض  متزعزعا  في مصر يمثؿ خطرا  عمى المنطوة بأسرها.

، بػات اإلسػرائيميوف يعب ػروف «اإلخػواف»وفي ظؿ عدـ االستورار الذي تشهدل مصر، في أعواب إطاحة نظػاـ 
في سيناء، وقموهـ مف تنفيذ عمميات عسكرية ضػد أهػداؼ إسػرائيمية عف خشيتهـ مف تردي األوضاع األمنية 

فػػي المنطوػػة الجنوبيػػة، لػػذلؾ قػػررت األجهػػزة األمنيػػة فػػي إسػػرائيؿ نوػػؿ مسػػؤولية األمػػف وجمػػ  المعمومػػات فػػي 
سػػػيناء مػػػف شػػػعبة االسػػػتخبارات العسػػػكرية )أمػػػاف( إلػػػى جهػػػاز األمػػػف العػػػاـ )الشػػػاباؾ( اإلسػػػرائيمي، الػػػذي قػػػاـ 

حبػػػاط أيػػػة عمميػػػات، أو محػػػاوالت إطػػػلؽ بتشػػػكيؿ وحػػػ دة خاصػػػة مهمتهػػػا الرئيسػػػية جمػػػ  المعمومػػػات، لمنػػػ  واو
 صواريخ باتجال إسرائيؿ.

مجموعػػة جهاديػػة تنشػػط فػػي سػػيناء،  41وتػػزامف هػػذا الوػػرار مػػ  كشػػؼ الشػػاباؾ عػػف معمومػػات حػػوؿ وجػػود 
أنهػػػا اسػػػتطاعت رصػػػد أربعػػػة  وتػػػرتبط بمنظمػػػات الجهػػػاد العالميػػػة. ونوػػػؿ عػػػف األجهػػػزة األمنيػػػة اإلسػػػرائيمية،

تنظيمات، تنشط أكثر مف غيرها ضد الجيش اإلسرائيمي، عمى طوؿ الحدود م  مصر. لكف التوديرات داخػؿ 
أذرع األمف اإلسػرائيمية تتبػايف، بشػأف عػدد التنظيمػات الجهاديػة الفاعمػة فػي سػيناء، ولمتػدليؿ عمػى ذلػؾ، ذكػر 
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فػػػػي سػػػػيناء بالمئػػػػات، فيمػػػػا تشػػػػير « السػػػػمفية الجهاديػػػػةالجماعػػػػات »إف جهػػػػاز الشػػػػاباؾ يبوػػػػدر عػػػػدد نشػػػػطاء 
 االستخبارات العسكرية إلى أف عددهـ يصؿ الى بضعة آالؼ.

وذكر أف النشطاء المذكوريف وصؿ بعضهـ مف خارج سيناء، فيمػا تشػدد مصػادر األجهػزة األمنيػة أف السػواد 
 األعظـ منهـ، هـ مف أبناء العشائر البدوية في سيناء.

 
 ديداتوضع معقد وتي

وأشػػػارت توػػػارير إعلميػػػة نشػػػرتها الصػػػحافة اإلسػػػرائيمية، إف األوضػػػاع األمنيػػػة المترديػػػة فػػػي سػػػيناء، والنشػػػاط 
المتزايد لمجماعات المسمحة، تبشكؿ التهديد األكبر ل مف الوػومي )اإلسػرائيمي(، فػي ظػؿ تكػتـ إسػرائيؿ، وعػدـ 

عمػى األراضػي المصػرية. وتشػير توػارير تجاهمهػا الودرة عمى اإلعلف رسميا  عف تحمؿ قيامهػا بتنفيػذ غػارات 
اإلعػػلـ اإلسػػرائيمي، إلػػى أف طػػائرة إسػػرائيمية مػػف دوف طيػػار أغػػارت خػػلؿ الشػػهر الماضػػي، وبشػػكؿ مباشػػر 

، أطموت عمى نفسها )أنصار بيت المودس( كانت تحاوؿ إطلؽ صواريخ عمى مدينة «جماعة جهادية»عمى 
ى لسػػػػاف المتحػػػػدث باسػػػػمه نفػػػػى تمػػػػؾ األنبػػػػاء، إال أف الجانػػػػب إيػػػػلت، فػػػػي حػػػػيف أف الجػػػػيش المصػػػػري وعمػػػػ

اإلسػرائيمي التػػـز الصػػمت حيػػاؿ ذلػػؾ، فػػي وقػػت أشػػير إلػى أف السػػمطات اإلسػػرائيمية قامػػت قبػػؿ يػػـو واحػػد مػػف 
العممية بإغلؽ مدينة إيلت تحسبا  لوقوع عممية إرهابية، لكنها في الموابؿ لـ تبعمف مف هي الجهة التي تنوي 

 ها.الوياـ ب
( المجموعػػات الرئيسػػية الناشػػطة فػػي 49/9/1043« )هػػترتس»وفػػي سػػياؽ رصػػد لموضػػ  فػػي سػػيناء، عػػددت 

مجمػػس »، التػػي سػػبؽ أف أطموػػت صػػواريخ باتجػػال إيػػلت. ومجموعػػة «أنصػػار بيػػت الموػػدس»سػػيناء كالتػػالي: 
عممية عسػكرية  ، التي قامت في حزيراف )يونيو( الماضي بتنفيذ«الشورع لممجاهديف في أكناؼ بيت المودس

عبػػر اختػػراؽ الحػػدود اإلسػػرائيمية، وأسػػفرت عػػف مصػػرع إسػػرائيمي كػػاف يعمػػؿ فػػي بنػػاء السػػياج الحػػدودي مػػ  
وهي جماعة سمفية نفذت عمميػة فػي معبػر كػـر أبػو « الهجرة والتكفير»سيناء. والمجموعة الثالثة هي جماعة 

قطاع غػزة، وكانػت مسػؤولة عػف اختطػاؼ التي نشطت في « جيش اإلسلـ»سالـ، أما الجماعة الرابعة فهي 
 الجندي اإلسرائيمي غمعاد شميط.

 
 منطقة فوضى

ورأع المحمػػػؿ اإلسػػػتراتيجي يوسػػػي ميممػػػاف، أف سػػػيناء كانػػػت هػػػدفا  لشػػػعبة االسػػػتخبارات فػػػي جػػػيش االحػػػتلؿ 
مشػيرا  اإلسرائيمي )أماف( بعد توقي  معاهدة السلـ، وعػودة سػيناء إلػى مصػر، بموجػب اتفػاؽ )كامػب ديفيػد(، 

إلى أف )أماف( اختصت بتجنيد عملء إلسرائيؿ مف الدوؿ المجاورة مثؿ مصر واألردف ولبناف وسورية، وهذا 
الوض  استمر حتى قبؿ أعواـ، حيف انتومت هذل المهمة إلى مسؤولية الشػاباؾ اإلسػرائيمي. وأضػاؼ أنػه رغػـ 

سػرائيؿ فػي عهػد حسػني مبػارؾ، فػإف مصػر إبراـ معاهدة السلـ، والتعاوف االستخباراتي المثمر بػيف مصػر  واو
 وجيشها، الذي بوي أكبر وأقوع الجيوش العربية، باتا هدفا  للستخبارات اإلسرائيمية.

أما رؤفيف باز، الباحث المختص فػي الحركػات اإلسػلمية، فوػاؿ إف الجماعػات التػي تتبنػى مػا سػم ال بػالعنؼ 
ت المعارضػػػة لمحكػػػـ المركػػػزي ألسػػػباب مختمفػػػة، ومنهػػػا فػػػي سػػػيناء، تنوسػػػـ إلػػػى ثػػػلث: تضػػػـ أوالهػػػا التنظيمػػػا

عصػابات مسػمحة تنشػط فػي تهريػب المخػدرات أو السػلح، وهػذل مجموعػات دوافعهػا اقتصػادية، وال تسػتهدؼ 
إسػػػػرائيؿ. فيمػػػػا تضػػػػـ المجموعػػػػة الثانيػػػػة، منظمػػػػات ذات توجهػػػػات أيديولوجيػػػػة تعتبػػػػر إسػػػػرائيؿ هػػػػدفا  رئيسػػػػيا  

، «الجهػاد اإلسػلمي«أفرادا  انشووا عف حركة المواومة اإلسلمية )حمػاس( ولعممياتها، وتشمؿ مجموعات أو 
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العتوػػادهـ أنهمػػا ال تتعػػاملف بالشػػدة المطموبػػة مػػ  إسػػػرائيؿ، أمػػا المجموعػػة األخيػػرة فتضػػـ منظمػػات تتبنػػػى 
أصػؿ األردنػي، مػف « الداعيػة اإلسػلمي»، وهي تستمهـ «جماعة التوحيد والجهاد»أيديولوجية جهادية، بينها 

 فمسطيني، محمد المودسي، وكاف مف أشهر تلميذل أبو مصعب الزرقاوي.
ولفت إلى أف المشكمة الرئيسية التي يمكف أْف تبواجهها إسرائيؿ تكمف في انهيػار النظػاـ المصػري، وعنػد ذلػؾ 

رائيؿ فػػي العػالـ، وبالتػػالي سػػتوؼ إسػػ« التنظيمػات الجهاديػػة»سػتتحوؿ سػػيناء إلػػى منطوػة جذابػػة لمغايػػة لجميػػ  
 أماـ مشكمة عويصة، ولكف ما زالت حتى اآلف بعيدة بحسب تعبيرل.

مػػػػف « ضػػػػيوفهـ«و« جهػػػػاديي سػػػػيناء»وفػػػػي حػػػػيف تتواصػػػػؿ العمميػػػػات العسػػػػكرية عمػػػػى جػػػػانبي الحػػػػدود ضػػػػد 
الجهػػػادييف األجانػػػب، أبػػػدع الجنػػػراؿ اإلسػػػرائيمي المتواعػػػد غيػػػورا ايلنػػػد، شػػػكوكه تجػػػال احتمػػػاؿ وجػػػود تعػػػاوف 

الجيشػػيف اإلسػػرائيمي والمصػػري. وقػػاؿ فػػي حػػديث أدلػػى إلذاعػػة جػػيش االحػػتلؿ، إنػػه لػػيس  ميػػداني فعمػػي بػػيف
التػي تعمػؿ « الووع الجهاديػة»هناؾ تعاوف في المجاؿ العممياتي، مف حيث تنسيؽ الهجمات ضد مف سم اها 

ف اعتوػادل في شبه جزيرة سػيناء، لكنػه أكػد فػي الموابػؿ عمػى أف هنػاؾ تعاونػا  فػي مجػاؿ المعمومػات، معبػرا  عػ
بأف هذا التعاوف تطور في هذل الفترة بالػذات الػى مسػتوع أعمػى، بسػبب الثوػة األكبػر واألسػاس المشػترؾ بػيف 

 الجانبيف اإلسرائيمي والمصري.
فػػي كػػؿ األحػػواؿ، لػػـ تعػػد شػػبه جزيػػرة سػػيناء، خػػارج إطػػار الرصػػد والمتابعػػة الدقيوػػة، مػػف الجيشػػيف اإلسػػرائيمي 

موعػػػػػات الجهاديػػػػػة، وأولئػػػػػؾ الهػػػػػاربيف مػػػػػف المطػػػػػاردة والمتابعػػػػػة مػػػػػف عناصػػػػػر والمصػػػػػري، نظػػػػػرا  لتػػػػػدفؽ المج
والذيف لجأ بعضهـ إلى سيناء وكذلؾ إلى قطاع غزة، وقد وجد مف يووؿ تعويبا  عمى عمميػة موتػؿ « اإلخواف»

النشطاء األربعة بواسطة طائرة مف دوف طيار، أنه ليس مهما  مػف نفػذ العمميػة، المهػـ أف نتائجهػا صػب ت فػي 
؛ التػي «المصػمحة المشػتركة»مصمحة الطرفيف المصري واإلسرائيمي، وما يجري هناؾ عمميػا  يصػب فػي قنػاة 

تحػػػاوؿ وقػػػؼ قتػػػؿ جنػػػود الجػػػيش المصػػػري، ووقػػػؼ اسػػػتخداـ المنطوػػػة منصػػػة إلطػػػلؽ الصػػػواريخ والعمميػػػات 
المعمومػػات فػػي المسػػمحة ضػػد الجػػيش اإلسػػرائيمي. ولػػيس مسػػتبعدا  أف يكػػوف قػػرار نوػػؿ مسػػؤولية األمػػف وجمػػ  

سػيناء مػف شػعبة االسػتخبارات العسػػكرية )أمػاف( إلػى جهػاز األمػف العػػاـ )الشػاباؾ( اإلسػرائيمي، فاتحػة تعػػاوف 
 أكثر في تمؾ المواجهة المحتدمة اليـو في سيناء.

 34/9/1031، الحياة، لندن
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ينيات واالتهامات تتردد في أرجاء المنطوة العربية حوؿ تعامؿ النظػاـ األردنػي مػ  إسػرائيؿ. وكػاف منذ الخمس
البعض يرع في ذلؾ مجرد اتهاـ سياسػي، فػي حػيف ينػدف  الػبعض لمحػديث عػف أف االتهػاـ يسػتند إلػى وقػائ  

نمػا إلػى  أمنية وسياسية عمػى حػد سػواء. ولكػف االتهامػات فػي الغالػب لػـ تكػف تسػتند إلػى معطيػات ووثػائؽ، واو
شذرات في سير حياة مسؤوليف سابويف. وفي كؿ حاؿ، كانت أبرز االتهامات الموجهة لمممؾ األردني حسػيف 

، حينمػا سػربت أنبػاء عػف تحػذيرل لرئيسػة الحكومػة اإلسػرائيمية حينهػا 4973تمؾ التي أثيرت في حرب تشػريف 
 هو تحذير لـ تأخذ به.غولدا مئير بتخطيط سوريا ومصر لشف حرب ضد إسرائيؿ، و 

وبحسب الروايات المنشورة في إسرائيؿ ضمف وثائؽ حػرب تشػريف، فػإف الممػؾ حسػيف )الػذي كػاف يسػمى فػي 
، أي قبػؿ حػوالي عشػرة أيػاـ 4973أيمػوؿ العػاـ  11زار إسػرائيؿ فػي «( إيتػاف»شيفرة االتصاالت اإلسرائيمية بػ

. وقػػد حػػذر الممػػػؾ األردنػػي غولػػدا مئيػػر مػػػف 4999مػػف الحػػرب، ولػػـ يكشػػػؼ سػػر هػػذل الزيػػارة إال فػػػي العػػاـ 
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الحرب الوشيكة، ولكنها لـ تأخذ بتحذيرل، ولـ توؿ االستخبارات اإلسرائيمية ذلؾ االهتماـ الكافي، وهو ما دف  
)لجنػػػة التحويػػػؽ فػػػي حػػػرب تشػػػريف( لتحميػػػؿ االسػػػتخبارات المسػػػؤولية عػػػف الفشػػػؿ. وطػػػواؿ « أغرانػػػات»بمجنػػػة 

ؾ مػػف يتسػػاءؿ عػػف سػػبب تحميػػؿ االسػػتخبارات المسػػؤولية، فػػي حػػيف أف الويػػادة السػػنوات الماضػػية كػػاف هنػػا
 السياسية كانت تعمـ التفاصيؿ.

فوػػد وصػػؿ الممػػؾ حسػػيف إلػػى إسػػرائيؿ قادمػػا  مػػف زيػػارة قػػاـ بهػػا إلػػى عػػدد مػػف العواصػػـ العربيػػة، مجتمعػػا  إلػػى 
بػف عبػد العزيػز. وباختصػار  الرئيس المصري أنور السػادات والسػوري حػافظ األسػد، والممػؾ السػعودي فيصػؿ

كاف الممؾ حسيف في صورة الخطة العربية، ولو بػالخطوط العامػة. وحػيف أطمػ  غولػدا مئيػر عمػى معموماتػه، 
 أحالت األمر إلى االستخبارات العسكرية لمتودير.

ف وكالػة وكانت الثوػة كبيػرة بػيف إسػرائيؿ والممػؾ حسػيف، فوػد كشػفت الوثػائؽ األميركيػة أنػه كػاف يتموػى راتبػا  مػ
االستخبارات األميركية، وكانت واشنطف، وفػؽ وثػائؽ الخارجيػة، تعمػـ بزياراتػه إلسػرائيؿ. كمػا أف المعمومػات، 
التػػي تضػػمنت تحػػذيرا  مػػف خطػػة الحػػرب العربيػػة وصػػمت مباشػػرة إلػػى وزيػػر الخارجيػػة األميركيػػة حينهػػا هنػػري 

 كيسنجر، الذي تداوؿ فيها م  السفير اإلسرائيمي.
كؿ الووات السورية أمػرت بتجهيػز »الخارجية األميركية إلى أف الممؾ حسيف أبم  كيسنجر أف  وأشارت وثائؽ

نفسػػػها لموتػػػاؿ الميمػػػي، كمػػػا أعػػػدت خطػػػة عمميػػػات فائوػػػة السػػػرية لهجػػػـو ليمػػػي مػػػف ثػػػلث فػػػرؽ لتطهيػػػر الخػػػط 
ؿ أف يػػػزج األمػػامي لجبهػػػة الجػػوالف. وفػػػي اليػػػـو التػػالي سػػػتحاوؿ فرقػػػة مدرعػػة احػػػتلؿ بػػػاقي الهضػػبة. ويحتمػػػ

وترع إسرائيؿ أف سوء التودير أصاب كػل مػف الويػادتيف اإلسػرائيمية «. العراؽ بفرقتيف كووة احتياط إستراتيجي
 واألميركية عمى حد سواء تجال نيات مصر وسوريا.

إلسػػرائيؿ « جاسػػوس الومػػة»عمومػػا  وبػػرغـ إكثػػار إسػػرائيؿ مػػف الحػػديث عػػف المصػػري أشػػرؼ مػػرواف بوصػػفه 
إال أف هنػػاؾ مػػف يعتبػػر أف الممػػؾ حسػػيف كػػاف أرفػػ  مرتبػػة منػػه. وهػػذا هػػو الوصػػؼ الػػذي  حتػػى تمػػؾ الحػػرب،

يػؤاؼ جيمفػر فػي وصػفه لتعامػؿ الممػؾ حسػيف مػ  غولػدا مئيػر بأنػه « أغرانػات»أطموه المساعد العممي لمجنة 
 «.كشؼ المصدر يو  في نطاؽ الجهة التي توـو بتشغيمه»وكتب أف «. مصدر»

لوثػػائؽ األميركيػػة، قػػد وجػػه تحػػذيرا  سػػابوا  إلسػػرائيؿ وأميركػػا فػػي الثالػػث مػػف أيػػار وكػػاف الممػػؾ حسػػيف، وفػػؽ ا
، حيث أشار إلى أف الجمود السياسي سيوود إلى تحرؾ عسكري، وأف قوات مف الجزائر والسوداف فػي 4973

ليبيػة إلػى « ميػراج»طريوها إلى مصر، كما أف المغرب سيرسػؿ قػوات إلػى سػوريا، فػي حػيف ستصػؿ طػائرات 
صػػر. وسػػتتواجد قػػوات عراقيػػة هامػػة عمػػى موربػػة مػػف مثمػػث الحػػدود السػػورية األردنيػػة. وكػػؿ ذلػػؾ فػػي إطػػار م

 االستعداد العربي لمحرب.
، أف الػػدكتور اسػاؼ دافيػد، الخبيػػر «هػترتس»كتػب عػػوفر أدرات فػي « لعبػػة األردف المزدوجػة»وتحػت عنػواف 

معهػد ترومػاف لبحػوث »عػة العبريػة وزميػؿ بحػث فػي في الشؤوف االردنية مف دائرة العمػوـ السياسػية فػي الجام
، التي سمحت الواليات المتحدة بنشرها، األمر الذي سم  له 4973، فحص مئات الوثائؽ مف العاـ «السلـ

 بأف يروي مف جديد قصة الحرب مف الزاوية األردنية.
الحػػوار السػػري الػػذي أدارل قػػرار األردف عػػدـ المشػػاركة الفاعمػػة فػػي الحػػرب نبػػ  أيضػػا  مػػف »ويوػػوؿ دافيػػد إف 

ويضيؼ أف أحد األمثمة الجيدة عمى ذلؾ هو إرساؿ لواء أردني الى سوريا بعمػـ «. األردنيوف م  اإلسرائيمييف
بطبيعة االحواؿ، ما كاف يمكف السرائيؿ أف تور لمممؾ »اسرائيؿ وبالموافوة الصامتة بيف الدولتيف. ويووؿ إنه 

هػا قبمػت بػالخطوة األردنيػة بصػفتها أهػوف الشػرور، وحاولػت االمتنػاع عػف حسيف ارساؿ لواء الى سوريا، ولكن
ضػػػرب المػػػواء االردنػػػي. أمػػػا األردنيػػػوف مػػػف جهػػػتهـ، فوػػػد وعػػػدوا بػػػأف تعمػػػؿ قػػػواتهـ بػػػبطء وبحػػػذر بوػػػدر مػػػا 
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يستطيعوف. كما أنهـ فهموا بأنهـ سيكونوف ممزميف بالتضحية بجنػود فػي الحػرب كػي ينهوهػا مػف دوف ضػرر 
 «.اـفي الرأي الع

وتتضػػ  لعبػػة األردنيػػيف المزدوجػػة بجػػلء مػػف الوثػػائؽ الديبموماسػػية التػػي عثػػر عميهػػا دافيػػد. وهكػػذا مػػثل  فػػي 
، أي بعػػد أربعػػة ايػػاـ مػػف انػػدالع الحػػرب، اقتػػرح االميػػر حسػػف )ولػػي 4973العاشػػر مػػف تشػػريف االوؿ العػػاـ 

وعمػػى مواقعهػػا الدقيوػػة، ويضػػمف أف العهػػد( عمػػى كيسػػنجر، اف يطمػػ  الممػػؾ االسػػرائيمييف عمػػى انتشػػار قواتػػه 
أمػػا الممػػؾ نفسػػه، فوػػاؿ لمسػػفير «. لػػيس لػػ ردف أي نيػػة للشػػتباؾ بػػيف الوحػػدات األردنيػػة والوػػوات االسػػرائيمية»

التغطيػة عمػى نفسػه »االميركي في االردف ديف براوف إف مشاركة جنود اردنييف في الحرب هي فوط محاولة لػ
 ، مثمما صيغت االمور في الوثائؽ األميركية.«الوض  بشكؿ سري  أماـ الدوؿ العربية في حاؿ تدهور

قبػػؿ أف يفػػوت »وفػػي حػػديث آخػػر مػػ  السػػفير البريطػػاني فػػي االردف، رغػػب الممػػؾ الحسػػيف فػػي االستيضػػاح 
تجال سوريا كذريعة لمحرب. لعؿ الممػؾ خشػي أال يكػوف هػذا « بادرته»، هؿ يتعاطى االسرائيميوف م  «األواف

فوػػػد بعػػػث أيضػػػا  برسػػػالة الػػػى رئيسػػػة وزراء اسػػػرائيؿ شػػػرح فيهػػػا خطواتػػػه العسػػػكرية، وطمػػػب مػػػف كافيػػػا ، ولهػػػذا 
وشػػػدد كػػػذلؾ عمػػػى أف الخطػػػوة «. االمتنػػػاع عػػػف الهجػػػوـ عمػػػى هػػػذل الوحػػػدة اذا كػػػاف األمػػػر ممكنػػػا  »اسػػػرائيؿ 

سرائيؿ خارج حرب عديمة المعنى الواحدة ضد االخرع» بأنها  ووصفت مئير رسالة الممؾ«. ستبوي األردف واو
 «.تمس شغاؼ الومب»

ومػػػ  ذلػػػؾ، ففػػػي األيػػػاـ االولػػػى مػػػف الحػػػرب تأكػػػدت اسػػػرائيؿ مػػػف أف الممػػػؾ حسػػػيف يفهػػػـ بأنػػػه إذا انضػػػـ الػػػى 
، «ستكرس الجيش االسػرائيمي لتػدمير األردف تمامػاس، بسػلح جػول، جيشػه وبنػال التحتيػة»الحرب، فإف اسرائيؿ 

 بينهـ.مثمما صاغ ذلؾ األميركيوف في المراسلت في ما 
وبحسػػػب دافيػػػد، فػػػإف وزيػػػر الخارجيػػػة األميركيػػػة كيسػػػنجر طمػػػب مػػػف السػػػفير االسػػػرائيمي فػػػي واشػػػنطف سػػػمحا 
دينتس، أف تمتن  إسػرائيؿ عػف الهجػـو عمػى الوحػدة االردنيػة، وشػرح أف األردنيػيف لػف يشػاركوا فػي الوتػاؿ بػؿ 

إال أف ذلػػؾ ال يعنػػي أف إسػػرائيؿ  ورد  دينػػتس بأنػػه مػػ  أف رد إسػػرائيؿ الرسػػمي سػػمبي،«. فوػػط سػػيوفوف هنػػاؾ»
 ستهاجـ األردف.

وفي هذا السياؽ، عثر دافيد في الوثػائؽ األميركيػة عمػى تصػريحات لػرئيس وزراء االردف زيػد الرفػاعي، الػذي 
ويشػػرح دافيػػد أف الرفػػاعي «. المطمػػوب اآلف هػػو أف يكػػوف هنػػاؾ شػػهداء أردنيػػوف»قػػاؿ لمسػػفير األميركػػي، إف 

وفي نهاية «. ه يبعث بجنود إلى الموت بشكؿ مؤكد في ميداف المعركة إلرضاء الوائدإن»قاؿ في واق  األمر 
المطاؼ شارؾ المواء االردني في المعارؾ وتكبد خسائر فادحة سواء بنار الجػيش االسػرائيمي أو بنػار جيػوش 

 عربية أخرع.
 34/9/1031، السفير، بيروت
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 موشيه يعموف
سػنة منػذ ذاؾ السػبت الػذي ضػجت فيػه صػافرة االنػذار هيبػة يػوـ الغفػراف الودسػية مرت أربعوف سنة. أربعػوف 

وغي ػػرت حيػػاة االمػػة. أربعػػوف سػػنة مػػرت منذئػػذ تغيػػرت فيهػػا ايضػػا حيػػاة عػػائلت عديػػدة والطرقػػة عمػػى البػػاب 
 فتحػت فيهػػا فضػػاء  لػػف تغمػػؽ ابػػدا، جرحػػا لػػف ينػػدمؿ ابػػدا. الػػثمف الػػذي دفعتػػه تمػػؾ العػػائلت مػػف أجػػؿ اسػػتمرار

 وجود دولة اسرائيؿ اثوؿ مف أف يحتمؿ أو اف يترؾ.
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حاربػػت كجنػػدي احتيػػاط فػػي حػػرب يػػـو الغفػػراف وترافونػػي حتػػى اليػػـو احاسػػيس الدهشػػة وانعػػداـ الوسػػيمة، فػػي 
ضػػوء االنبػػاء الواسػػية عػػف سػػووط رفػػاؽ وزمػػلء فػػي السػػلح، والخػػوؼ مػػف أف تكػػوف دولػػة اسػػرائيؿ توػػؼ أمػػاـ 

دنال عاليا. التزاـ خراب بيت ثالث. ولكف أذكر ا يضا االلتزاـ الهائؿ الشخصي والجمعي في الجيش والذي مج 
 حياتهـ. –ترافؽ ايضا م  مف قاتؿ بتفاف وضحوا بأالغمى 

حػػرب يػػـو الغفػػراف هػػي حػػدث تأسيسػػي فػػي تػػاريخ دولػػة اسػػرائيؿ، يضػػ  امامنػػا اشػػارة تحػػذير ودروس هامػػة ال 
، عدـ االكتراث وعدـ الحذر. مف واجبنا من  الطغياف الفكري مثيؿ لها: حذار عمينا أف نسم  بسيطرة الغرور

وانعداـ التواض  واتخاذ طريؽ مسؤوؿ ومتوازف لويادة متعاونة، انفتاح، نود وشؾ. هكذا فوط يمكننا أف نصمد 
 في وجه التحديات الكبرع التي نوؼ امامها.

 
 الثمن االغمى

ا كاف يمكػف لهػا أف تػتـ اال بفضػؿ طػاقمي، وسػريتي"، "الوصة ال تكتمؿ دوف أف نشرح باف كؿ هذل الحممة م
فػي المػدرعات، قاتمػت فػي المزرعػة الصػينية. "طػاقـ مهنػي،  79روع الحوا رامي متاف، قائد سػرية فػي كتيبػة 

شجاع، مصمـ ومفعـ بالدواف  العظيمة. هذا الطاقـ هو الذي أعطاني الوػوة. والسػرية نفسػها، سػرية دورة قػادة 
وقياداتهػػا سػرعاف مػػا غيػػرت مبناهػػا االصػمي واسػػتوعبت طػػواقـ جديػدة وغيػػر معروفػػة، هػػي دبابػات بمشػػاركيها 

التي بويت عمى اتصػاؿ وهػي التػي قاتمػت ببطولػة وبػل خػوؼ ووقػؼ بوجػه التحػديات الصػعبة. أشػكر الطػاقـ 
والسػػػرية المػػػذيف كػػػاف لػػػي شػػػرؼ قيادتهمػػػا فػػػي هػػػذل الحػػػرب". يخيػػػؿ لػػػي أف الكثيػػػر مػػػف قػػػادة سػػػرايا الجػػػيش 

سرائيمي الذيف نجوا في الحرب، والكثير مف قادة الجيش االسرائيمي بشػكؿ عػاـ فػي تمػؾ االيػاـ، يمكػنهـ أف اال
 يوولوا امورا مشابهة عف بطولة، تفاني وبسالة مواتميهـ في احدع اشد االزمنة التي مرت بها دولة اسرائيؿ.

نتاف يونتاف، الذي ثكؿ في حرب يـو  "فودنا كؿ ما هو عزيز وسنسكت الكممات التي نسيناها"، كتب الشاعر
 ، سوط في الجبهة الشمالية لوناة السويس.41الغفراف ابنه ليئور، قائد حظيرة دبابات في لواء 

الفوداف يعذب، ولكف ببطولة العائلت الثكمى رمز لودرة صمود المجتم  االسرائيمي، الذي يوػؼ قيػد االختبػار 
يواجهها. وهي تفعػؿ ذلػؾ انطلقػا مػف قػوة وعظمػة الػروح التػي ال مثيػؿ المرة تمو االخرع اماـ التحديات التي 

 لها، وهي االساس لوجودنا في هذل البلد.
 31/9/1031، "معاريف"
 34/9/1031، األيام، رام اهلل
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34/9/1031الحياة الجديدة، رام اهلل،   


